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Resumo 

 

 

 

De algo tido como claro e pacífico a tese de doutorado que se propõe busca estudar a 

fundo a possibilidade da decretação de ofício, ou seja, sem provocação das partes, das 

cláusulas abusivas nos contratos relacionais de consumo e, como corolário a tal 

possibilidade, o que pretendeu o legislador do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor ao qualificar tal norma como de ordem pública. 

 

É confessado por este candidato que o tema, a controvérsia, foi subestimado. Tal 

subestimação jamais foi causada por um possível desrespeito ou um tratamento 

desdenhoso da controvérsia estritamente jurídica. Muito pelo contrário. Os desafios e 

as dificuldades que surgiram com algo que se imaginava não possuir um grau tão 

profundo de implicações – não só dentro do direito material, mas principalmente, e 

mais desafiador sob o direito instrumental (temido) – só tornaram o estudo e a busca 

por resposta mais apaixonantes. 

 

Da decretação em si sob o direito material retornou-se a certo imanentismo do direito 

material com o direito processual. Logo, como materialista do direito consumerista 

surgem impactos que a mera decretação de ofício ou não de uma cláusula ou qualquer 

outro ato jurídico contra legem não é simples como aparenta. Modulações, forças e 

diversos efeitos sentenciais tiveram que ser tratados na busca de uma melhor resposta. 

Variante que se amplifica tanto nas ações individuais, quanto nas coletivas. 

 

Paralelo a tal enfrentamento e a reboque do mesmo veio o complicador de desmistificar 

o que define a ordem pública. No direito pátrio as doutrinas só preveem a ordem 

pública como algo imperativo, norma cogente, indisponível. Característica que não 

engloba todas as situações do CDC e que obrigou o pesquisador a buscar fontes 

estrangeiras. As buscas no direito estrangeiro por definições, características e efeitos 

ampliaram mais ainda o que sempre se buscou delimitar na tese. 

 



Não obstante, ao olhar sobre a delimitação da tese, cientificamente, percebeu-se que o 

enfrentamento das características da ordem pública seria de grande valia ao direito 

pátrio e que o estudo sobre sistemas estrangeiros diferentes só engradeceria e 

justificaria ainda mais a opção do CDC. 

 

Por fim, como no decorrer do estudo surgiu à edição da Súmula 381 do STJ, cujo teor 

vai de encontro a presente tese, inevitável tornou-se seu estudo e enfrentamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ordem Pública; Decretação ex officio; efeitos das sentenças, norma 

cogente; indisponibilidade; contratos relacionais; relação de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

 

From something seen as clear-cut and uncontroversial this doctoral thesis intends to 

scrutinize in-depth the viability of the Judge’s  ex officio, ie, without the need of 

previous provocation by any of the litigants (ex officio), of the unfair terms in 

consumer-related contracts, and as corollary of such a possibility, of what was intended 

by the legislator of Consumer Protection Law when qualifying such a rule as a public 

one. 

 

The controversy was underestimated by this candidate. This underestimation has never 

been caused by disrespect or contemptuous treatment of the legal controversy, on the 

contrary. The challenges and difficulties arisen as something thought not possess such 

profound implications, not only within the material law, but also in procedural law 

(feared), only made the study and the search for answers more enticing.  

The Judge’s expression in itself (ex officio) about the material law turned itself to 

certain immanentism of the material law with procedural law. So, as researcher of the 

Consumer Protection Law, it arises impacts or not on the Judge’s expression of an 

unfair terms or any other contra legem interpretation it is not as simple as it might 

seem. Modulations, forces and various decisional effects had to be addressed in the 

search for a better answer. Variation which is amplified both on individual as well as 

on class actions. 

 

In parallel with such a confrontation (discovery), also came the complicating element 

of demystifying what would be the definition of public order. In Brazilian law, the rule 

is to perceive public order as something imperative, law binding, unattainable. Those 

features do not cover encompass all situations of the Brazilian Consumer Law (CDC) 

and forced the researcher to seek more details in foreign sources. The search for 

definitions, characteristics and effects in foreign law systems widened up even more 

what the research sought to analyze. 



 

Nevertheless the research’s scope, it was realized the confrontation of the features of 

public order would of use to Brazilian law in itself as the focus on different foreign 

systems would aggrandize and justify the option for the CDC. 

 

Finally, as during this investigation the Superior Court of Justice (STJ) pronouncement 

number nº. 381, whose content goes against this thesis, came to light, its analysis and 

confrontation turned out to be inevitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Public Order; the judge's expression without provocation (ex officio); 

judgment's effects; law binding; unavailability; relational contracts; consumer relations. 
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Introdução 

 

 

 

  Antes de defender a dissertação de mestrado, já dentro da 

academia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foram lançados e 

desafiados diversos questionamentos acerca da possibilidade da decretação ex 

officio das cláusulas abusivas nos contratos de consumo. O grande detalhe é 

que tal desafio não permanecia nem permanece no campo do direito material; 

repercussões de todas as naturezas surgem no campo do direito instrumental, 

o qual se invade com grande ousadia e risco de um materialista consumerista. 

 

  Não se conseguia entender tantos questionamentos, tendo em 

vista a previsão do art. 1º e do art. 51 do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. Destaca-se mais uma provocação, que surgiu no Congresso 

Brasileiro de Direito do Consumidor, realizado em Gramado-RS, em agosto 

de 2005, em comemoração aos 15 anos do CDC. A Ministra Fátima Nancy 

Andrighi fez um apelo para a realização de um estudo aprofundado do tema. 

 

  Não havia certeza de que se teria êxito ou não na defesa da 

dissertação de mestrado. Mas desde então já havia uma convicção de que 

outro não poderia ser o tema de uma pretensa intenção de algum dia fazer 

doutorado. 

 

  De início não se imaginaram as grandes complicações que 

haveriam. No entanto, o estudo inicial mostrou outra realidade. Confessa-se 

que a dificuldade só aumentou o prazer pelo desafio, pelo estudo. É fato que 

sob o direito pátrio o trato do estudo da ordem pública é extremamente 
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superficial. De tal dificuldade, e com auxílio da orientação, obrigatória se fez 

a exploração do direito estrangeiro. 

 

  Grande receio se teve ao escrever uma tese com uso pontuais do 

método de compilação. No entanto, deixando claro a não concordância total 

com a importação de direitos estrangeiros que ignoram a cultura material e 

instrumental brasileira, necessário se fez o uso do método acrescido de 

intervenções científicas à realidade pátria. 

 

  De modo que, não há comprometimento da tese científica de 

doutoramento pelo uso de fontes e fundamentos desde que respeitados e 

adequados à cultura local. Ademais, não se descarta a inspiração estrangeira 

principalmente na elaboração do anteprojeto do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor. 

 

  A pesquisa é iniciada com a averiguação e uma releitura da 

Constituição Federal. A questão da publicização do direito privado ou a 

constitucionalização do Direito Civil é verificada não só sob a Carta Magna, 

mas em contraste também com o Código Civil de 1916, o CDC e o Código 

Civil de 2002. O valor da socialidade oferece contornos e prismas diferentes 

para leitura destas normas. O contrato e a propriedade são mais bem vigiados, 

principalmente a irradiação de seus efeitos perante a sociedade, seja de um ato 

ou negócio jurídico. 

 

  Inconcebível seria não tratar da intervenção do Estado na 

economia. Assim, investigam-se alguns modos de intervenções, seus limites, 

suas necessidades e as diferenciações destas, quando tratadas no mercado 

estritamente privado e nos serviços de titularidade do Estado. 
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  Algo que sempre incomodou será tratado em capítulo próprio, a 

previsão do art. 5º, inciso XXXII da Constituição Federal: O Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O que isso quer dizer? 

Que Estado é este? Verdade que alguns doutrinadores consumeristas também 

se incomodam com a enigmática previsão. 

 

  Realiza-se um comparativo de tal disposição com o sistematizado 

direito ambiental do art. 225 da Carta Magna. O que seria mais interessante, 

uma sistematização dentro da Constituição Federal ou a previsão de uma 

cláusula pétrea no art. 5º da Constituição Federal? Algumas respostas a tais 

questões serão oferecidas com o grande auxílio de Robert Alexy, com base na 

sua Teoria dos Direitos Fundamentais.  

 

  Passado o estudo macro de algumas particularidades que 

justificam o fim que se almeja, tratar-se-á dos Sistemas Jurídicos, da 

Codificação e, em destaque, tentar-se-á desenvolver um esboço do 

microssistema jurídico do CDC. Para isto, obrigatório é o estudo das normas 

jurídicas, suas espécies, bem como as aberturas e fechamentos de um sistema. 

 

  O CDC destaca-se por conter princípios positivados, regras 

jurídicas, cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados. Defende-se este 

como um exemplo de norma codificada, sistematizada. 

 

  Capítulos posteriores serão para tentar explicar o porquê de o 

CDC regular a relação de consumo como um todo, as qualificações da norma. 

Não se limita ao contrato stricto sensu de consumo, com auxílio da boa-fé 

objetiva, abarca todo o momento precontratual como pós-contratual. 
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Ademais, no estudo dos atores da relação de consumo, busca-se explicar as 

razões das equiparações de consumidores. 

 

  Não há nenhuma dúvida de que a pedra de toque do CDC no 

estudo da relação é investigar o destinatário final. Alguns estudos e teorias 

são apresentados, no entanto, insiste-se que, em determinados momentos, o 

aplicador do direito terá que enfrentar algumas situações casuisticamente. 

 

  Do que se tem observado na doutrina e na jurisprudência, muito 

se tem pregado acerca de uma possível mitigação ou flexibilização da análise 

da destinação final. Tese que se repele com veemência, totalmente inaceitável 

para uma norma que, apesar de 20 anos em vigor, ainda encontra-se em plena 

maturação.  

 

O maior receio é da possível banalização do uso do CDC sob a 

justificativa de que um pequeno fornecedor seria vulnerável perante um 

grande fornecedor, no entanto, esta não é a melhor leitura do CDC. Tanto que 

se estudaram os acórdãos do STJ que justificaram uma manchete na página da 

internet deste Superior Tribunal de Justiça de consumo intermediário, os 

quais, em verdade, não justificam uma tese de mitigação ou flexibilização. 

 

  Com isso é estudada a vulnerabilidade como princípio do CDC, 

bem como a tentativa de importação da submissão estrutural, destacando a 

presunção de vulnerabilidade em face da regra jurídica da destinação final. 

 

  Como título e objeto da tese é A decretação ex officio nos 

contratos relacionais de consumo, será realizado um estudo dos modelos de 

produção e espécies contratuais de consumo e, principalmente das exigências 
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que o CDC faz para realização destes contratos, destacando-se a prática de 

adesão e as condições gerais do contrato. 

 

  Não só em função do CDC, mas no vigente e como Regra Geral, 

o Código Civil, a boa-fé objetiva será analisada em suas várias vertentes e 

espécies, seja como princípio, cláusula geral, conceito legal indeterminado e 

até regra de conduta. Este dever de lealdade, conduta, retidão que deve ser 

observado em toda relação, leva a estudar a culpa post pactum finitum, bem 

como a culpa in contrahendo, principalmente quando não positivadas estas 

últimas. 

 

  Sob as lições de ninguém menos que Pontes de Miranda, é de 

fulcral importância estudar o plano de existência, plano de validade e plano de 

eficácia dos atos e dos negócios jurídicos. A consequência direta será nas 

possíveis sanções judiciais. Nisto, tais planos repercutirão diretamente sob os 

efeitos das sentenças judiciais.  

 

  O capítulo seguinte merece um grande destaque porque 

justificaria toda esta tese. Neste capítulo buscar-se-á desvendar o que seja 

uma ordem pública, uma norma de ordem pública como o CDC, uma matéria 

ou uma questão de ordem pública. Quais as definições, como se aplicam, suas 

diferenciações e, principalmente, as sanções decorrentes da violação da ordem 

pública. 

 

   Nisto, bastante uso se fará da obra de Philippe Malaurie que 

pesquisou a fundo a ordem pública nos contratos. Realiza um estudo 

comparativo entre países e sistemas diferentes, destacando a França, a 
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Inglaterra e a ex-URSS, bem como seus respectivos sistemas de direito 

common law, civil law e sob uma economia planificada estatal. 

 

  Fazendo grande uso da compilação, tendo em vista a total 

carência de aprofundamento na doutrina e na jurisprudência brasileira acerca 

da ordem pública; um interessante aspecto será abordado, não só sobre atos, 

negócios e contratos jurídicos. Ou seja, a modalidade de sanção da violação 

da ordem pública que corresponderá diretamente ao estudo posterior dos 

planos de existência, validade e eficácia. Tais sanções partem da mera 

declaração de nulidade até o confisco. 

 

  Se há necessidade de declaração de algo inexistente ou não, se 

teve existência e gerou efeitos maléficos como deverá ser tal decisão, seu 

efeito temporal, ex tunc ou ex nunc. É destacável, desde o Código Civil de 

1916, o estudo do suporte fático como Regra Geral para todas as áreas 

contratuais. 

 

  Parte-se então para o estudo do rol não taxativo das cláusulas 

abusivas do CDC, dispondo lado a lado a vontade da lei e a vontade do 

aplicador da norma, principalmente quando tal rol não tratar de uma espécie 

de regra jurídica.  

 

  A combinação da ordem pública com um conceito legal 

indeterminado ou uma cláusula geral pode gerar certa insegurança jurídica. O 

grau de discricionariedade do juiz gera dúvidas, ante o exacerbado 

subjetivismo. 
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  De tal maneira fazem-se investigações isoladas nas demandas 

individuais estritamente patrimoniais em face das demandas coletivas lato 

sensu, justificando e lançando propostas diferentes. Não é ao acaso que se 

realizará uma releitura do que seja um direito ou interesse metaindividual, sua 

proposta e sua natureza. 

 

  Em variados atos de ofício realizados, ponderações entre o 

princípio dispositivo e o princípio inquisitivo obrigatório não só analisar o 

respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como, em sede dos 

tribunais superiores a questão da controvérsia de direito discutida em última 

ou única instância, usualmente conhecido como prequestionamento. 

 

  Em se tratando dos tribunais superiores dois aspectos hão de ser 

verificados, a profundidade do efeito devolutivo e o efeito translativo. Este 

último também verificado ainda em segunda instância. Decorrência de tal 

investigação será uma necessidade de verificar os papéis de um Tribunal de 

Cassação e de um Tribunal de Revisão. 

 

  Como mencionado, nos planos de existência, validade e eficácia, 

aliados à análise do suporte fático, obrigatório se faz o estudo das sentenças e 

seus efeitos. Seja sob o aspecto da nulidade em si, seja sob o aspecto da 

irradiação de efeitos gerados. Principalmente o efeito temporal da ação 

desconstitutiva e da ação declaratória. 

 

  Os controles contratuais serão averiguados sob dois prismas. 

Destacadamente o judicial com a decretação de ofício de cláusula abusiva, 

mas também o pouco utilizado controle administrativo em abstrato pelo 

Ministério Público. 
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  Por fim, a Súmula 381 do STJ. 

 

  Parte-se do leading case REsp n° 1.061.530-RS que deu origem a 

tal súmula, bem como outras controvérsias que foram julgadas na forma do 

art. 543-C do CPC, controvérsias que justificaram a titularidade de recurso 

repetitivo dos contratos bancários. Analisa-se não só o paradigma, mas 

principalmente os precedentes que justificaram a Súmula 381 do STJ.  

 

  Grande temor houve com a edição de tal súmula. Pensou-se que 

esta tese teria caído por terra até se estudar todos os julgados que a 

justificaram e entender que as linguagens que estavam se falando eram 

totalmente diferentes. Ainda mais o argumento do princípio do tantum 

devoluntum quantum appelatum. 

 

  Eis a síntese do que se pretende enfrentar e oferecer à academia e 

à comunidade. Caso não se atinja uma resposta satisfatória, ao menos, com 

máximas reservas, entende-se, que alguns questionamentos e algumas 

verdades tidas como certas dentro desta ciência não exata devem ser revistas. 
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1 Do movimento liberal ao social 

 

 

 

  Não só sobre a concepção normativista, mas com os movimentos 

sociais que alimentam e dinamizam o direito, inevitável se faz um olhar 

panorâmico da evolução social, com enfoque, principalmente no mercado, 

como grande propulsor de tais movimentos. 

 

  Ousando até afirmar como recente as teorias e estudos de Karl 

Marx e Adam Smith, optar-se-á por ir um pouco além, na busca dos primeiros 

ensaios dos hábitos de consumo, ou seja, o absolutismo cedendo espaço para 

os primeiros passos da até então tímida mercancia burguesa. 

 

  De todos os ensaios ou manuais de direito do consumidor 

(Direito das Relações de Consumo) extraem-se, para fins deste específico 

estudo
1
, as mudanças de paradigmas e ideais com a Revolução Industrial. 

Partia-se do cenário de uma produção individualizada, na qual o mercado era 

                                                      
1
 Para fins de tal pesquisa, entende-se desnecessário repetir todo o cenário do mercado que partiu 

de uma produção de subsistência, passando pela Revolução Industrial com a produção em grande 

escala e chegar hoje a um modelo de indústria flexível com as respectivas repercussões contratuais. 

Para aprofundamento fica a indicação das obras consumeristas de: Ronaldo Porto Macêdo Júnior, 

Contratos Relacionais e a Defesa do Consumidor, RT, São Paulo; José Geraldo Brito Filomeno, 

Manual de Direitos do Consumidor, Ed. Atlas, SP; Rizzato Nunes, Curso de Direito do 

Consumidor, ed. Saraiva, SP; Newton de Lucca, Direito do Consumidor, Teoria da Relação de 

Consumo, Editora Quartier Latin, SP; Ada Pelegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcelos 

Benjamin, Daniel Roberto Fink,  José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery 

Júnior,  Zelmo Denari. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 

Anteprojeto. 9ª ed. Forense Universitária, RJ; Cláudia Lima Marques, Contratos no Código de 

Defesa do Consumidor - o novo regime das relações contratuais, 6ª Ed., RT, SP; Marcus Vinicius 

Fernandes Andrade da Silva, Direito do Consumidor, MP Editora, SP. Rogam-se desculpas aos 

outros tantos consumeristas, civilistas e comercialistas que tratam do assunto com a mesma 

excelência e que não foram citados. 
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movido por uma espécie de subsistência, ou seja, produzia e trabalhava-se 

praticamente visando um abastecimento mínimo, manufatureiro, local, 

realmente individualizado até se chegar a uma produção em grande escala.   

 

  Atualmente, como muito bem abordado e estudado por Ronaldo 

Porto Macedo Jr.
2
, há um mercado especializado e flexível, o qual não tem 

como foco uma grande massa igualitariamente, mas grupos isolados, nichos 

de consumo. 

 

  O que pode ser acrescentado, até então não visto nas doutrinas 

consumeristas, é o Sistema Toyota de Produção. Modelo que se adapta muito 

ao exposto por Ronaldo Porto Macêdo Jr, no que trata da flexibilidade e 

especialização. 

 

  Características que podem ser destacadas neste modelo de 

produção seriam: Automação; Pontualidade em Todos os Níveis; e a Melhoria 

Contínua. Além de outras grandes vantagens do sistema, destacam-se o não 

desperdício de material e de tempo, a flexibilização para as mudanças de 

mercado e a nítida preocupação com a qualidade dos produtos.  

 

Assim, sob tal sistema não há que se falar em produção em 

grande escala, mas quantidades limitadas, pontuais e de extrema qualidade. 

Com isso, a produção não seria mais conduzida pela indústria, mas sim 

puxada pelo consumo. 

 

                                                      
2
 Ronaldo Porto Macêdo Jr., Contratos Relacionais e a Defesa do Consumidor, São Paulo: Ed. 

Max Limonad, 1998. (Obra atualmente publicada pela Ed. Revista dos Tribunais). 
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  Não restam dúvidas que todo o direito, o sistema jurídico, as 

normas jurídicas expressam, ainda que sob um pequeno atraso temporal, todo 

um retrato social, as condutas, relações intersubjetivas e mesmo o mercado. 

 

  De uma incontestável herança liberal, fruto dos ideais 

iluministas, tem-se a atual Constituição Federal de 1988. Por óbvio, menos 

liberal que as anteriores, mas ainda com essências liberais.  

 

Lecionando a cátedra de direito das relações de consumo, ao 

tratar da previsão constitucional e de todo movimento constitucionalista, 

prefere-se defender a Constituição Federal de 1988, não como um fruto puro 

de uma socialização, mas com perfil mais democrático que condensa eidos 

sociais, mas também liberais.  

 

  Não haveria uma pureza de visões unilaterais políticas, tanto é 

que seria contrário ao que se defende de um Estado Democrático de Direito. 

 

  Até poucos anos atrás, antes da vigência do Código Civil de 2002 

não só academicamente, mas no labor do direito, extremamente fácil era 

contrastar as essências normativas comparando o Código Civil de 1916, o 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a Constituição Federal. 

 

  Logo, a dicotomia do público e do privado era mais notória. O 

conhecido Código de Bevilacqua era totalmente eivado da filosofia liberal, 

burguesa, direito à propriedade como algo absoluto, inatingível. Visão esta 

que se mitiga já com a Constituição Federal de 1988 e o próprio CDC.   
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  Atualmente defende-se uma espécie de publicização do direito 

privado ou até uma constitucionalização do direito civil, sendo esta última 

muito bem defendida na obra
3
 de Rosa Maria de Andrade Nery.  

 

  Sendo impossível não acompanhar tal entendimento, Rosa Nery 

trata dos recentes movimentos constitucionalistas. Em linhas gerais afirma 

que há uma quebra na dicotomia existente dentro do Direito Privado entre a 

sociedade civil e a sociedade política. Buscam as constituições uma atenção 

nos aspectos da convivência humana, segundo os dizeres da Professora: 

 

 

"Essa tendência, que se costuma denominar no Brasil de 

‘constitucionalização do direito privado’, mas que também 

pode ser considerada a partir da expressão ‘eficácia civil dos 

direitos fundamentais’, encontra raízes no fato que os direitos 

fundamentais - à luz de uma interpretação moderna que foi 

dada pela jurisprudência alemã ao art. 1.º 3 da Lei 

Fundamental da Alemanha - vinculam a legislação, o poder 

executivo e a jurisdição, como normas postas, vigentes 

imperativas, contra as quais não pode o legislador ordinário 

insurgir. 

 Isso - que parece tão óbvio e claro porque é decorrência 

natural da visão do sistema jurídico como um todo 

harmonioso e completo - tem sido motivo de grande 

dificuldade de compreensão, porque o aplicador da norma de 

direito privado, na maioria das vezes, não se dá conta que os 

direitos fundamentais têm sido reiteradamente violados no 

                                                      
3 

Rosa Maria de Andrade Nery. Introdução ao Pensamento Jurídico e à Teoria Geral do Direito 

Privado. RT, 2008, SP. (obra vencedora do prêmio Jabuti 2009 na categoria Livro de Direito). 
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contexto de relações privadas, como já tivemos ocasião de 

observar"4. 

 

 

  Sem embargo, tratando-se dos direitos fundamentais da 

Constituição Alemã, notória influência de Konrad Hesse, em resposta a 

Lassale, o qual defendia que as questões constitucionais são questões políticas 

e não jurídicas. Hesse, por sua vez defende A Força Normativa da 

Constituição
5
 tratando com enfoque a questão dos Direitos Fundamentais, 

vigentes e eficazes. 

 

  Retornando à realidade pátria, é o que se pode observar hoje com 

o direito à propriedade, ou seja, esta tem que exercer uma função social. Da 

mesma maneira os contratos que, por via de consequência, visam à 

propriedade, também têm que exercer uma função social. 

 

  Assim, qualquer relação intersubjetiva, patrimonial, disponível, 

atualmente é vista sob o prisma de um todo social, de uma coletividade, com 

seus possíveis impactos positivos e negativos. 

 

  Não diferente é a conclusão de Gregório Assagra de Almeida, 

indo já um pouco além, a defesa de seu Direito Material Coletivo. Em sua 

tese de doutoramento defende a superação da divisão do que seria direito 

público e do direito privado. Em suas palavras seria: "Superação da Summa 

                                                      
4
 Rosa Maria de Andrade Nery. Introdução ao Pensamento Jurídico e à Teoria Geral do Direito 

Privado. RT, 2008, SP, p. 58. 

 
5
 Konrad Hesse.  A Força Normativa da Constituição, Tradução Gilmar Mendes, Sérgio Antônio 

Fabris Editor, Porto Alegre-RS, 1991. 
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Divisio Direito Público e Privado por uma Summa Divisio 

Constitucionalizada"
6
. 

 

 

1.1 Direito Privado na Constituição Federal 

 

 

   Não só defendido pela Rosa Nery, mas no curso de doutoramento 

pela PUC de São Paulo, Nelson Nery Júnior tratava da temática evocando o 

papel do Código Civil de 2002 nesta quebra de paradigmas. 

 

  Com adoção de determinados princípios
7
 do direito privado e 

semelhante ao CDC, surge certo enraizamento na Carta Magna de valores 

adotados no direito privado. Não é demasiado repetir as mesmas lições 

sempre reproduzidas de Miguel Reale no período de vacância do Código Civil 

de 2002. 

 

  Por meio ainda das lições de Rosa Nery e de Nelson Nery, 

Miguel Reale defendia que com o Código Civil de 2002 alguns valores foram 

destacados na Constituição Federal, valores despercebidos com a vigência do 

Código Civil de 1916. Assim, o que já era solidificado pela ciência jurídica 

foi agregado ao sistema jurídico. Tais valores a serem destacados seriam a 

eticidade, a socialidade e a operacionalidade. 

 

                                                      
6 
Gregório Assagra de Almeida.  Direito Material Coletivo, Del Rey Ed., Belo Horizonte 2008. 

 
7
 Neste sentido não falando em princípio jurídico positivado. 
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  Pode se afirmar que o sistema jurídico diante de sua dinâmica 

adotou tais valores consolidados já na própria ciência jurídica. As 

ramificações no sistema do código civil surgiam das antes discretas raízes 

constitucionais, coberto, talvez até pelo próprio Código Civil de 1916
8
. 

 

  O valor da eticidade é destacado em contraste principalmente 

com o revogado código civil com seu excesso de formalismo, ou seja, na 

busca do bem comum, a eticidade quebra tais paradigmas formais com 

critérios valorativos sob uma ética com pilares na probidade, boa-fé e 

correção. 

 

  A socialidade, comentada anteriormente, vai de encontro ao 

exacerbado individualismo liberal. Assim, há uma preocupação com os 

efeitos exteriores de uma mera relação intersubjetiva. O homem não é mais 

visto isoladamente, egoisticamente tratando de vossos interesses. Com este 

mesmo valor o juiz diante de uma contenda perde aquele papel de mero 

coadjuvante, antes blindado por um pacta sunt servanda. Os interesses 

sociais, da coletividade passam a ser considerados. 

 

  Por fim, a operacionalidade traz como melhor tradução a eficácia 

dos institutos jurídicos. Diminuem dúvidas interpretativas, hermenêuticas ou 

outros meios que impeçam a funcionalidade e flexibilidade do sistema, da 

aplicação do direito de forma eficaz.   

 
                                                      
8
 Rosa Maria de Andrade Nery destaca tais raízes como valores: "E esses valores - de grande 

interesse para estrutura central do direito privado - são celebrados pela CF, como se pode ver de 

toda a sua estrutura, como, por exemplo, em seus arts. 1.º, III e IV; 3.º I a IV; 4.º II 

(especificamente); 5.º caput e incisos; 110 e parágrafos; 127 e parágrafos; 170 e incisos e 

parágrafo; 183; 184; 186; 193; 196; 205; 220; 225; 227; 230." (Rosa Maria de Andrade. Introdução 

ao Pensamento Jurídico e à Teoria Geral do Direito Privado. RT, 2008, SP, p. 59.). 
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  Sem grandes esforços, tais valores já justificariam qualquer 

declaração ex officio nos contratos de consumo. Destacando, ainda, que o 

desenvolvimento até agora realizado foi sob um direito privado. O que 

imaginar de tal possibilidade no direito público ou no direito coletivo lato 

sensu, no qual se encontra o direito das relações de consumo? 

 

 

1.2 Intervenção do Estado 

 

 

A intervenção estatal na ordem econômica, em nosso meio 

como alhures, suscita objeções, sobretudo do setor 

empresarial. Há mesmo os que a têm por totalmente nociva e 

desnecessária. Ela constitui, porém, uma inelutável 

realidade, no mundo hodierno, podendo dizer-se que 

praticamente nenhum Estado a desconhece, variando apenas, 

de uns para outros, e conforme peculiaridades locais, as 

modalidades, e a intensidade de seu processo9. (Miguel 

Seabra Fagundes). 

 

 

  Deveras difícil iniciar o tratamento da intervenção do Estado na 

economia ou no domínio econômico, após estudar a ordem pública como uma 

das facetas da intervenção, ou seja, por meio da produção normativa. E, em 

concomitância, um estudo aprofundado do art. 5.º, XXXII da Constituição 

Federal – sobre um puro método científico – e com elementos oferecidos por 

Robert Alexy, averiguar quem é aquele plurifacetário Estado promovendo a 

                                                      
9
 Miguel Seabra Fagundes. Biblioteca de Estudos de Direito Administrativo, v.15, SP: RT,. 
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defesa do consumidor. Ator estatal este, ora com mais discricionariedade, ora 

com menos. 

 

  Não restam dúvidas que os campos da intervenção do Estado na 

Ordem Econômica foram invadidos de maneiras diversas pelos seus métodos 

mais variados da intervenção ou atuação do próprio Estado. 

 

  Apropriado neste momento evocar o que foi dito anteriormente 

acerca das essências do Estado Liberal e do Estado Social. Tratar de 

intervenção, mesmo que no fim vise o horizonte social, é por essência tratar 

dos efeitos liberais, capitalistas ou neocapitalistas no mercado, na economia. 

Há muito se dizia que se é para intervir, que os moldes da intervenção sejam 

dados pela iniciativa privada.  

 

Daí que se ouve muito, ainda que um tanto quanto grosseiro, que 

determinado lobby está agindo nos parlamentos para oferecer o teor de 

determinada norma
10

. Outro exemplo mais corriqueiro e real são as 

intervenções por indução, comumente utilizadas por manobras tributárias
11

. 

 

  Autoridade no assunto "justiça e eficiência", Richard A. Posner 

já defendia a tese dos grupos de interesses ditando as intervenções e até os 

moldes das Políticas Públicas
12

, fazendo parcial uso das lições de George J. 

Stigler, Posner defendia que: 

                                                      
10

 Um exemplo puramente imaginário, mas exemplificador seria a indústria farmacêutica 

trabalhando para uma quebra de patente ou um monopólio. 

 
11

 Não há melhor exemplo que a redução do IPI dos automóveis e das linhas brancas. Destaque-se, 

inclusive, favorecendo a produção nacional versus os importados. 

 
12

 Enzo Roppo traz a seguinte lembrança: “A verdade é que as regras em matéria de contrato 

contidas nos códigos civis do século XIX (inspiradas como eram os princípios do direito romano), 
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 “A teoria estatal do interesse público é fortemente atacada 

pelos defensores da teoria do processo governamental 

fundada nos 'grupos de interesses' ou, mais rigorosamente, na 

proteção de produtores"13. 

 

 

1.3 A Intervenção do Estado na Ordem Econômica  

 

 

Em razão do modelo econômico adotado pela CF, cabe ao 

Estado ao exercer sua política de controle e fiscalização, 

como limite de 'intervenção mínima', o que significa tomar 

medidas razoáveis e proporcionais, sempre no sentido de 

preservar o direito de propriedade, a livre iniciativa e a 

atividade econômica. Caso haja mais de um caminho legítimo 

para que o Estado possa exercer sua atividade controladora 

e reguladora, deve necessariamente optar pela via menos 

                                                                                                                                                                 

apareciam ainda em larga medida ligadas a uma visão estática e fechada da economia, a uma 

concepção do processo económico que privilegiava o aspecto do gozo da riqueza, mais do que o da 

sua circulação e multiplicação; reflectiam, em suma, um estádio de desenvolvimento pré-industrial. 

Com a evolução e os progressos da economia capitalista manifestaram-se, em sectores do mercado 

cada vez mais numerosos, exigências (de dinamização das trocas e das relações) que aquelas regras 

não estavam, por isso, em condições de satisfazer: daqui a necessidade de um complexo adequado 

de normas que, dirigidas às relações contratuais mais directamente atinentes à esfera da produção e 

das trocas económicas, e em particular às dos empresários e consumidores, as disciplinassem, de 

modo conforme àquelas exigências (e portanto aos interesses da classe mercantil). Este complexo 

de normas foi justamente o sistema de contratos comerciais, que se configurava assim como 

especial <<direito do capitalismo>> porque assegurava o seu desenvolvimento e como <<direito de 

classe>> (porque delineava uma disciplina que – para repetir palavras do seu grande intérprete e 

comentador Cesare Vivante - <<o comércio, em especial o grande comércio, tem vindo criar para 

proteger os seus interesses>>, onde << se constrangem todos os cidadãos que contratam com 

comerciantes a suportar uma lei que é feita a favor desta <<classe>>).” (Enzo Roppo.  O Contrato. 

Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Edições Almedina, 2009, p. 61-62). 

 
13

Richard A. Posner. A Economia da Justiça. Tradução Evandro Ferreira e Silva, 1ª Ed, SP: 

Martins Fontes,  2010, p.124. 
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gravosa para a atividade econômica. Incide, também nas 

questões relativas à ordem econômica, a máxima da 

'proibição de excesso' 14. 

 

 

  Com grande respeito às outras autoridades do assunto, não se 

arriscaria utilizar de outra fonte que não A Ordem Econômica na Constituição 

Federal de 1988 de Eros Grau
15

. Não se quer afirmar que em tal momento 

retornar-se-ia a um método científico de compilação, muito pelo contrário. 

Outras obras serviram de fonte para fechar tal raciocínio ao fim que se almeja. 

No entanto, já acompanhando algumas edições e pregando aos alunos, sente-

se que o topoi obrigatório deva ser da obra de Eros Grau para o trato do tema 

da intervenção.  

 

  Para cientistas do direito soa até redundante tratar de intervenção 

e tratar direito tributário. Far-se-á um esforço para não invadir áreas aonde os 

domínios se tornam ainda mais distantes; no entanto, como o foco desta tese é 

a relação de consumo, inevitável será não falar ao menos do incentivo (ou 

desincentivo) ao consumo por meio dos tributos, destacando, v.g. o IPI. 

 

  O destaque da intervenção, sem embargo, será a modalidade do 

possível dirigismo contratual. Em tal caso, conforme verificado o 

multifacetário Estado, parte-se do Estado Legislador e seu papel normativo 

dando atribuições e instrumentos aos demais "Estados".  

                                                      
14 

Nelson Nery Jr.; Rosa Maria de Andrade Nery. Constituição Federal Comentada e Legislação 

Constitucional, 2ª Ed, revista, atualizada e ampliada até 15.1.2009, São Paulo: RT, 2009, p. 640, 

nota 06 ao art. 170 da CF. 

 
15 

Eros Roberto Grau. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13ª Ed., São Paulo: Editora 

Malheiros,  2008. 
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  Sempre foi questionado se a mera atuação do Estado na 

Economia (ordem econômica, processo econômico, mercado, atividade 

econômica, dentre outros) seria uma forma de intervenção ou apenas 

exercício de atribuições dadas por textos normativos, ora mais complexos, ora 

menos complexos; ora de hierarquia constitucional, ora decorrente de uma 

mera portaria de um órgão administrativo. 

 

  Exemplo interessante é a atividade do BACEN – Banco Central 

do Brasil, e sua atividade de compra e venda de moedas. Em momentos 

adquirem lotes de dólares americanos; em momentos vendem no mercado 

interno, como uma forma de injeção, com fim de minimizar fatores externos 

(maléficos) ao mercado brasileiro. Seria isto uma intervenção ou uma mera 

atuação estatal? 

 

  De início, necessário se faz ter uma breve noção dentro da 

atividade econômica de quando o Estado está agindo numa área de atuação 

estatal – notadamente os serviços públicos – e quando o Estado age na área do 

setor privado. 

 

  Características que devem ser observadas para tal análise são as 

concessões e permissões de serviços públicos, bem como os monopólios 

estatais dentro das áreas privadas. 

 

  Usando as lições de Gerson Augusto da Silva, Eros Roberto Grau 

já há algum tempo prega três tipos diferentes de intervenção do Estado: a 

intervenção por absorção ou participação; a intervenção por direção; e a 

intervenção por indução. 
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  Neste sentido, a mera atuação do Estado ou a Intervenção do 

Estado teria um sentido único. Poder-se-ia dizer que no uso da intervenção há 

um rigor maior do Estado. 

 

Falar em intervenção é falar de exercício do Estado em área em 

que este não detém a titularidade do serviço público. Assim, o Estado agindo 

sobre áreas que estão sob regimes especiais de delegação, seja por permissão 

ou concessão, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, nada mais seria 

que a mera atuação do Estado.  

 

Diferente conclusão seria esta mesma "atuação" no setor 

estritamente privado que, em verdade, estaria tratando da intervenção 

propriamente dita. 

 

  Não há que se confundir a exploração econômica do Estado 

como sinônimo de exploração no setor privado. Bem diferente disto, até 

porque não só o Estado realiza atividades de exploração econômica, como em 

alguns setores detém seu monopólio. Logo, seguindo mais uma vez a proposta 

de Eros Grau, pode se dividir uma atuação do Estado na atividade econômica 

em sentido estrito, e a atuação do Estado na economia no sentido amplo. 

Aquela, sem embargo, a intervenção. 

 

  Chama-se atenção à intervenção sobre o instrumento contrato. 

Instrumento este de grande uso na economia em sentido estrito. Não só sob o 

aspecto da pesquisa, mas também em função dos valores adotados na 

Constituição Federal de 1988, muito bem exposto com base nas lições de 

Rosa Maria de Andrade Nery, diante da publicização do direito privado ou a 

constitucionalização do Direito Civil. 
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  Dir-se-ia-se que aos olhos da iniciativa estritamente privada, duas 

pedras de toque permanecem com essências capitalistas (embora mitigadas), 

ou seja, o contrato e a propriedade. Eros Grau sempre defendeu que o 

verdadeiro flanco de preocupação seria a propriedade, que o contrato em si 

seria apenas um instrumento, um meio, para aquela. Não se ousa fazer 

discordância direta, até porque não seria verdade. Mas se oferece uma 

observação transversa. Será mesmo que o instrumento teria menos 

importância que seu fim, a propriedade? 

 

  Ao menos no mercado pátrio cada vez mais se verifica a 

propriedade almejada como uma mera garantia. Deste modo, enquanto vige o 

contrato a exploração, o lucro é maior para os detentores da economia em 

sentido estrito, o setor privado. Não se adquirem automóveis ou imóveis. 

Vinculam-se estes a uma rede coligada de contratos, com excessos de 

garantias e poderes ao fornecedor. Esclarece Enzo Roppo: 

 

 

“Deve ficar claro, de facto, que a disciplina legal dos 

contratos – longe de limitar-se a codificar regras impostas 

pela <<natureza>> ou ditadas pela <<razão>> (como 

afirmavam os seguidores do direito natural) – constitui, antes, 

uma intervenção positiva e deliberada do legislador (das 

forças políticas que exprimem o poder legislativo), destinada 

a satisfazer determinados interesses e a sacrificar outros, em 

conflito com estes, tentando dar às operações económicas 

concretamente realizadas um arranjo e um processamento, 
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conformes aos interesses que, de quando em quando, se 

querem tutelar”16. 

 

 

  Enquanto vige o contrato, os lucros tornam-se imensuráveis aos 

fornecedores. Por mais que se adquira uma doutrina mais nova, mais recente, 

de qualquer autoridade acadêmica, é de se observar o quão é complicado 

visualizar os instrumentos contratuais ditados pela doutrina e pela 

jurisprudência e os modelos existentes nos mercados
17

. 

                                                      
16

 Enzo Roppo.  O Contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Edições 

Almedina, 2009, p. 22. 

 
17

 Em recente oportunidade quando tentamos desvendar o mistério entre uma concessionária de 

automóveis, o banco como instituição financeira, a seguradora e o contrato em si de compra e 

venda de um consumidor e aquela concessionária, penou-se um pouquinho. Apostaram-se todas as 

fichas que se lidava com um contrato de financiamento lato, estava-se entre dois: arrendamento 

mercantil ou alienação fiduciária. Para espanto deste que vos escreve, estava-se diante de uma 

Cédula de Crédito Bancário. Para o pouco conhecimento de Direito Bancário, as cédulas 

geralmente objetivam incentivos de financiamentos subsidiados pelo governo para crescimento de 

determinadas áreas da economia; melhor exemplo são as cédulas de crédito rural, as cédulas de 

crédito industrial e as cédulas de crédito comercial. Com a Lei Nº 10.931/2004 cria-se a cédula de 

crédito bancário e tais características de incentivo a determinado setores da economia, reais 

intervenções estatais em prol do crescimento de determinadas áreas caem por terra. A Cédula de 

Crédito Bancário (antes prevista na MP 2.160-25/2001) passou a ser nada mais que um meio de 

abertura de concessão de crédito, em linhas gerais mais um contrato de mútuo. No entanto, sem 

nenhum subsídio do governo. Tal instrumento nada mais representa do que uma garantia a mais 

dada em qualquer negociata, um verdadeiro título de crédito circulável. Ou seja, contendo 

executoriedade, abstração e circulação. No nosso entender sobre o caso, propício instrumento para 

um excesso de garantia. Ratifica-se mais uma vez se a situação for de alienação fiduciária, no qual 

já há um bem como garantia. Arnaldo Rizzardo acrescenta que: "Depreende-se que foi adotada, nos 

contratos bancários, a garantia de alienação fiduciária. Se a concessão de crédito é para 

financiamento da compra de algum bem, este será transferido fiduciariamente ao credor. 

Destinando-se o crédito para capital de giro, ou celebrando-se um simples contrato de abertura de 

crédito, naturalmente haverá a garantia em bens do tomador do crédito concedido. Transfere-se a 

propriedade para o credor." (Arnaldo Rizzardo. Contratos de Crédito Bancário, 8ª, Ed. RT, São 

Paulo, 2009, p. 309). No nosso entender, ainda valem as velhas lições do Prof. Frederico da Costa 

de Carvalho Neto, ainda no nosso tempo de pós-graduação lato sensu em Direito das Relações de 

Consumo do COGEAE-PUC-SP: não passa de excesso de garantia, logo o objeto contratual seria 

nulo como um todo. Argumento este que o legitimou Doutor pela PUC-SP em vossa tese. 
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  Fazendo uma breve recapitulação das mudanças de produção e, 

consequentemente, dos modos de tratativas na contratação, sob o liberalismo 

econômico, as vontades das partes eram o que sintetizava o contrato, o 

negócio jurídico. Ocorre que esta ausência de um terceiro vigiando se 

modifica.  

 

  O Estado começa a voltar seus olhos para as relações contratuais 

como um todo. "Do momento do voluntarismo, passamos ao do dirigismo 

contratual - na expressão cunhada por Josserand. A ação intervencionista do 

Estado acaba por impor a reformulação ortodoxa dos fundamentos dos 

contratos, levando a uma minimização dessa prerrogativa”
18

. Não restam 

dúvidas quanto à necessidade e importância deste controle do Estado no 

mercado. 

 

  Entende-se que tal intervenção ou dirigismo não só foi como é 

necessário em prol da defesa da coletividade, do desenvolvimento social, dos 

mais vulneráveis. 

 

 A ordenação do mercado se faz necessária até para as próprias 

empresas concorrentes entre si, uma mais suficiente que as outras. O mercado 

                                                                                                                                                                 

No entanto, estava presente uma típica relação de consumo, relação estritamente patrimonial de um 

destinatário final. Calou-se até porque não se acompanha diariamente as políticas públicas de 

incentivo por parte do governo. No entanto, lembrou-se do julgado do STJ na forma do art. 543-C 

do CPC, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, o REsp n. 1.061530-RS. Em tal julgado, na 

delimitação do julgamento, dentre outros, excetuaram-se as cédulas de créditos de seus efeitos 

"vinculativos". Coincidência ou realmente desconhecimento de tal incentivo subsidiado pelo 

governo e, dentre o complexo de contratos, a rede coligada, o financiamento se dava por uma 

cédula de crédito bancário? 

  
18

Eros Roberto Grau. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13ª Ed., São Paulo: Editora 

Malheiros,  2008, p. 93. 
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e a ordem econômica necessitavam de fins objetivos e não de indivíduos 

agindo egoisticamente na expectativa de uma autorregulação.  

 

  A liberdade contratual, o pacta sunt servanda, passa agora a ser 

vista com outros olhos: com os olhos do Estado. As normas dispositivas que 

predominavam sobre as de ordem pública mudam consideravelmente. 

Normas imperativas começam ganhar vez e ocupar espaços. Papel que o 

Estado legislativo vai realizando ao impor formas, conteúdos contratuais. 

 

  É observado também o início da padronização de certos contratos 

pelo próprio Estado, com destaque para os contratos administrativos que 

necessitavam de certa celeridade e simplicidade e ganham vezes com o 

nominado contrato de adesão.  

 

  No entanto, tal prática que teve o fim de facilitar e tornar mais 

célere as contratações começara a gerar outro tipo de preocupação: o poder 

exercido por aquele que elabora o contrato. Assim, a liberdade de contratar 

passa a ser ameaçada por aqueles que padronizavam as cláusulas e as 

respectivas obrigações. 

 

  Com isso, o Estado recebe outra incumbência além da 

fiscalização em si, mas também atribuição normativa da padronização de 

cláusulas. O exemplo maior que se tem é o próprio CDC; mas anteriormente 

já existiam normas impositivas aos contratos de loteamento, seguros, 

condomínios. Por óbvio, as resistências a certo dirigismo ou mesmo 

intervenção normativa foram demasiadas. Pregava-se o fim da liberdade de 

contratar, uma possível morte do contrato (Ripert).  
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  Importante observação faz o Eros Grau acerca deste papel 

exercido pelo Estado: "... a técnica dos contratos coativos não importa 

jamais a substituição da vontade das partes pela vontade imposta pela lei. 

O que neles há é tão somente a substituição da vontade de uma das partes 

pela vontade da lei” 
19

(Grifei).  Estaria presente um exemplo de intervenção 

por direção. Atuação do Estado sobre o domínio estritamente econômico por 

meio da norma, ressalvada a gradação desta substituição de vontade. 

 

  Retorna-se a toda a lição da norma de ordem pública debatida em 

capítulos anteriores como uma forma também de intervenção por direção. Isso 

porque há certa variação e dúvida não só para saber se o Estado está 

exercendo sua atuação corriqueira ou uma real intervenção. Nota-se 

preocupação de alguns doutrinadores, em destaque o próprio Eros Grau, em 

decifrar o que seria a Ordem Econômica. E dentro desta ordem ter-se-ia a 

atividade econômica, como gênero sendo dividido em duas espécies, o serviço 

público e a atividade econômica.  

 

  Logo, consoante a tais lições e enfrentamentos, principalmente de 

ordem semântica (que fogem do objeto do estudo), dentre estas duas espécies 

têm-se tratamentos diversos. Os serviços públicos em si, que não deixam de 

ser atividades econômicas, sofreriam atuação do Estado, além de que, seu 

regime jurídico está totalmente previsto no art. 175 da Constituição Federal.  

                                                      
19 

Eros Robert Grau. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13ª Ed., São Paulo: Editora 

Malheiros, 2008, p. 98-99. Um exemplo dado pelo próprio professor franciscano chama atenção em 

face de um dos principais problemas que vem se observando no mercado de consumo pátrio, qual 

seja o superendividamento. Vejamos o exemplo de intervenção realizada pelo Conselho Monetário 

Nacional: "A hipótese exemplar é a limitação de expansão de crédito, definida pelo Conselho 

Monetário Nacional, que importa precisamente a imposição, em relação às instituições financeiras, 

de abstenção de contratar a concessão de crédito tão logo atingido, no período anual, 

determinando(sic) volume de negócios". Lamentável saber que entre aqueles que oferecem crédito 

na praça nem todos são instituições financeiras, tampouco fiscalizadas seja pelo CMN, seja pelo 

BACEN.    
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A atividade econômica em sentido estrito, de cunho mais 

privado, sofreria a concebida Intervenção do Estado, sendo seu regime 

jurídico previsto sob o art. 173, incisos e parágrafos da Carta Magna. 

 

  Excelente momento para se tentar responder a um 

questionamento de Suzana Maria Catta Preta, professora do curso de pós-

graduação stricto sensu da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Costumeiramente questionava a professora qual seria o papel do Estado no 

Mercado de Consumo
20

, ou seja, se o Estado exerceria um papel provedor ou 

interventor.  

 

Poder-se-ia responder tal questionamento até sob o mesmo 

método zetético, por que não? No entanto, ciente de que no direito não há 

verdades absolutas, após grande maturação é oferecido um ensaio de resposta.  

 

  Diante das políticas públicas, bem como dos serviços públicos, 

sim, (delegados ou não) estaria o Estado exercendo um papel provedor. De 

outro pórtico, e ainda de mais interesse para as relações de consumo, tratando-

se da exploração econômica stricto sensu, o Estado multifacetário faz suas 

vezes de interventor, dentro do limite de sua discricionariedade. Nisto, repete-

se, pode o Estado explorar uma atividade estritamente econômica. É esta 

atuação na área de outrem que caracteriza a intervenção. 

 

  Estabelecidos os elementos mínimos necessários para o fim que 

se objetiva, enfim, podemos averiguar os três modos de intervenção exercidos 

pelo Estado: intervenção por absorção ou participação; intervenção por 

direção; e intervenção por indução. 
                                                      
20 

Sob a mesma zetética, era questionada a natureza jurídica do mercado de consumo pela mesma 

professora. 
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1.3.1 Intervenção por Absorção ou Participação 

 

 

  Neste respectivo modelo de intervenção, o Estado exerce um 

papel dentro da atividade econômica em sentido estrito. O próprio Estado 

assumirá ou exercerá uma atividade que comumente é exercida por um 

particular na ordem privada. 

 

  Na situação que o faz por absorção, o ente avoca para si o total 

controle de determinada atividade, em determinado setor da economia stricto 

sensu. Seja a atividade de produção ou troca, exercitará o real regime de 

monopólio. 

 

  Na intervenção por participação, o Estado também exercerá uma 

atividade do setor da economia stricto sensu, mas na função de concorrente, 

competidor das empresas privadas. 

 

 

1.3.2 Intervenção por Direção 

 

 

  Este tipo de intervenção é o que mais interessa para este estudo. 

Trata-se do momento em que o Estado exerce seu poder normativo, seu 

dirigismo, executando mecanismos e normas de comportamento compulsório 

sobre os sujeitos que desempenham a atividade estritamente privada. Sob tal 

intervenção entende-se o papel do Estado Legislativo determinando tal 

comportamento, ou uma norma de ordem pública restringindo ou ampliando o 

papel do Estado Juiz, bem como das outras faces do Estado, realizando uma 
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pressão no mercado. Eros Grau chama atenção para o seguinte aspecto desta 

intervenção: 

 

 

"No caso das normas de intervenção por direção estamos 

diante de comandos imperativos, dotados de cogência, 

impositivos de certos comportamentos a serem 

necessariamente cumpridos pelos agentes que atuam no 

campo da atividade econômica em sentido estrito - inclusive 

pelas próprias empresas estatais que a exploram. Norma típica 

de intervenção por direção é a que instrumenta controle de 

preços, para tabelá-los ou congelá-los"21. 

 

 

  Rodrigo César de Oliveira Marinho refere-se a este tipo de 

intervenção, como intervenção indireta. Seria o tipo de intervenção 

característico da intervenção por produção normativa. "O Estado atua no 

domínio econômico enquanto agente normativo”
22

.  Tal intervenção seria 

indireta porque não haveria uma ação direta do Estado, defende Rodrigo 

Marinho: “... vale-se dos instrumentos postos no sistema jurídico para a 

criação de normas jurídicas que induzem e direcionam as atividades 

praticadas pelos agentes econômicos, quando da realização de seus atos 

negociais"
23

.   

                                                      
21

 Eros Roberto Grau. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13ª Ed., São Paulo:  Editora 

Malheiros,  2008, p. 148. 

 
22

 Rodrigo César de Oliveira Marinho. A Intervenção Sobre o Domínio Econômico - A 

Contribuição e seu Perfil Constitucional. BH: Editora Fórum,  2011, p. 98. 

 
23

 Rodrigo César de Oliveira Marinho. A Intervenção Sobre o Domínio Econômico - A 

Contribuição e seu Perfil Constitucional. BH: Editora Fórum, 2011, p. 98. 
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  Sobre lição de Vicente Ráo, Eros esclarece ainda:  

 

 

“O que se tem como certo, de toda sorte – ainda que seja 

impossível indicar a priori, por via de definição ou conceito 

geral, como anota Vicente Ráo, todas as normas de ordem 

pública – é o fato de que traços bem definidos apartam as 

disposições de ordem pública das normas de intervenção por 

direção, permitido-nos iluminar a zona cinzenta nas bordas da 

linha que as separa, de modo a indicarmos as que em um 

outro grupo se inserem: (a) as normas de ordem pública 

estão voltadas à preservação das condições que asseguram 

sobre as quais repousa a estrutura orgânica da sociedade, 

ao passo que as normas de intervenção por direção 

instrumentam políticas públicas cuja dinamização envolve 

não meramente a preservação da paz social, mas a 

perseguição de determinados fins, nos mais variados setores 

da atividade  econômica; as normas de ordem pública não 

apenas são compatíveis com ela, mas se compõem no 

núcleo da ordem jurídica do liberalismo, enquanto que as 

normas de intervenção por direção conduzem à transformação 

dessa ordem jurídica; (b) voltadas ao estabelecimento de um 

regime de segurança social, mediante a vedação de 

comportamentos que afetem o status quo prevalente na 

organização social, as normas de ordem pública incidem 

sobre a generalidade dos agentes, setores e atividades 

econômicas, de modo indistinto; já as normas de direção 

preenchem o conteúdo funcional de determinadas situações 

jurídicas, distinguindo-as de outras – estilo das disposições de 

ordem pública, ademais, não é amoldável às características 

destas últimas; (c) as normas de ordem pública 
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compreendem uma ordem de exceção – são proibitivas, 

negativas, externas ao Direito Privado; as normas de 

intervenção por direção não expressam noção de exceção – 

compõem ordenação concorrente com a definida pelo Direito 

Privado, respeitando à regulação das obrigações, em geral, e 

dos contratos, de modo a, como anotam René David (Prefácio 

a Le dirigisme économique et les contracts, de Magdi Sobhi 

Khalil, LGDJ, Paris, 1967, p. VII) e René Savatier (Du Droit 

Civil au Droit Public, 2ª ed., LGDJ, Paris, 1950, p.65), 

configurá-los como verdadeiros instrumentos de política 

econômica, transformados menos em uma livre construção da 

vontade humana do que uma contribuição das atividades 

humanas, coordenadas pelo Estado, à arquitetura geral da 

economia nacional; (d) não se superpõem ordem pública e 

Direito Público, de um lado, e ordem privada e Direito 

Privado, de outro, nem o confronto de que se cuida, 

quando cogitamos da ordem pública, se esgota na 

oposição entre dois termos, ordem pública e ordem 

privada”24. (Grifei). 

 

 

1.3.3 Intervenção por Indução 

 

 

  Há uma verdadeira manipulação dos instrumentos interventivos 

de acordo e limites da previsão legal. Particulariza-se, quando o Estado rege o 

funcionamento dos mercados. O método mais comumente utilizado é o uso 

                                                      
24

 Eros Roberto Grau. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13ª Ed., São Paulo: Editora 

Malheiros, 2008, p 46-47. 
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dos tributos lato, contribuições e impostos. Inúmeros exemplos há com a 

recente manipulação do IPI e também com as famosas CIDE(s). Luís Eduardo 

Schoueri – explicando a natureza das normas em cada tipo de intervenção, 

estabelecida a cogência ou a imperatividade da norma utilizada na intervenção 

por direção – explica a natureza dispositiva da norma neste tipo de 

intervenção:  

 

 

"O agente econômico não se vê sem alternativas; ao contrário, 

recebe ele estímulos de desestímulos que, atuando no campo 

da formação de vontade, levam-no a se decidir pelo caminho 

proposto pelo legislador"25. 

 

 

1.4 A Economia e o Direito 

 

 

  Confessa-se uma verdadeira atração pelos temas que envolvem a 

economia e o direito. Cada doutrina aberta ou palestra sobre o tema sempre se 

inicia com piadas de uma área falando dos erros das outras e, das efetivas 

interseções destas. Em verdade é necessária certa cautela ao tratar do assunto, 

receio de não ser no mínimo imparcial, ainda mais tratando de dois sistemas 

diferentes e independentes.  

 

  Acerca de uma das controvérsias enfrentadas por ambas as áreas, 

ou seja, a eficiência e o direito, Albert Calsamiglia, discutiu e enfrentou o 

                                                      
25

 Luis Eduardo Schoueri. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Editora 

Forense, RJ, 2005, p. 43-44. 
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assunto em 1987. O enfoque de seu estudo foi aliar a “Eficiencia y Derecho”.  

A temática se desenvolve na eterna tentativa dos economistas quererem ditar 

todas as regras e questionar os juristas, seus meios e métodos para com o 

sistema, ou melhor, a operacionalização do Sistema Jurídico. Permanece a 

indicação da obra de Richard A. Posner, A Economia da Justiça
26

. 

 

Conclui-se que isto se deve à eterna tentativa de aqueles que 

estudam as ciências econômicas e exatas
27

 sempre isolarem, ignorarem o fator 

humano e social. Trata-se da antiga tese de tentar enxergar as ciências 

humanas e sociais sob um olhar lógico, algo exato. 

 

  Para a economia tudo deve funcionar como uma máquina, uma 

linha de produção (talvez até pelo Método Toyota), uma fórmula física ou 

matemática, sem qualquer influência de fatores exógenos. Tal lógica aplicada 

à economia, suas complexas fórmulas e seus sistemas podem até apresentar 

resultados satisfatórios.  

 

  No entanto, quando se trata do direito lato sensu, isolar o fator 

humano é contrariar toda a ciência jurídica, a qual como uma ciência social 

tem como objeto central de estudo o homem e suas relações intersubjetivas. 

Chamando mais atenção, quando se trabalha sob uma destacada visão 

antropocêntrica, quando tratamos da natureza dos Direitos da Coletividade. 

 

                                                      
26 

O interessante da excelente obra de Richard Posner não é só a análise da justiça e eficiência, mas 

vários pontos dentre os quais destacaria: a comparação e controvérsias entre Blackstone e 

Bentham; a teoria do utilitarismo; comparação quanto à eficiência e igualdade do sistema common 

law e o civil law; e; a purificação da linguagem nos sistemas. 
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  Adam Smith sempre insistiu na ideia de que o funcionamento da 

sociedade se daria através de um mercado competitivo, em que indivíduos 

racionais e egoístas – competindo entre si e buscando seus próprios interesses 

– gerariam, de forma inconsequente, um ambiente social e economicamente, 

equilibrado e harmônico.  

 

  Esta visão dos indivíduos egoístas, perseguindo interesses 

próprios, concorrentes, geraria involuntariamente o bem-estar social, por 

conseguinte uma eficiência
28

 do sistema econômico. Eficiência nestes moldes 

que os economistas gostariam de aplicar no sistema jurídico. Muito 

aproximada também à teoria ordoliberal da Escola de Freiburg, onde se 

defendia que para a existência de um eficiente funcionamento da economia de 

mercado era necessário um meio que garantisse a livre competição. 

 

  A despeito da eficiência do Sistema Jurídico, Casamiglia 

defendeu sempre esta como um componente da ideia de justiça. Não como 

principal ou único critério, mas com certa relevância
29

.  

 

Adam Smith defendia que esta teoria poderia ser útil aos juristas, 

pois eles ajudariam a construir modelos que serviriam para interpretar a 

                                                      
28 

Eficiência para os economistas também tem outro significado, a ser visto posteriormente. 

 
29

 “La eficiencia es un componente  de la idea de justicia pero no es el único criterio de justicia. 

Difícilmente podríamos calificar de justo un sistema totalmente ineficiente o una sociedad que 

despilfarra recursos básicos que cubren necesidades básicas. Pero los criterios de eficiencia no son 

los únicos a tener cuenta para calificar un sistema justo. Junto a la eficiencia, los derechos y los 

objetivos colectivos ocupan un lugar sumamente importante.” (Albert Casamiglia, Eficencia y 

Derecho – Doxa 04(1987). Tradução Livre: “A eficiência é um componente da justiça, mas não é o 

único critério de justiça. Dificilmente poderíamos qualificar de justo um sistema totalmente 

ineficiente ou uma sociedade que desperdiça recursos básicos que cobrem necessidades básicas. 

Mas os critérios de eficiência não são os únicos a ter em conta para qualificar um sistema justo. 

Junto à eficiência, os direitos e os objetivos coletivos ocupam um lugar sumamente importante”). 
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realidade social. O erro admitido pelo próprio Smith nesta teoria é a não 

possibilidade de aplicar indiscriminadamente a teoria a qualquer fato social.   

 

  Sob a lógica de Smith, não só no aspecto econômico-

mercadológico, tal teoria traria um benefício ao meio social, um sistema 

autorregulável e equilibrado. Ideal comportamental do homo economicus. 

 

  Defendiam os economistas, numa busca pelo aperfeiçoamento do 

meio social, um melhor Estado Social, o famoso Ótimo de Pareto. Para tal 

teoria seu ideal seria atingido quando fosse possível aumentar uma utilidade 

de uma pessoa sem reduzir a utilidade de outra. Em linhas gerais um pobre só 

poderia melhorar de vida desde que um rico não fosse afetado na sua 

riqueza/utilidade. Nisto, haveria no mesmo molde de Smith um autoequilíbrio 

social e do mercado. 

 

  Os economistas defendiam a tese de que qualquer sistema deve 

ser eficiente, seja ele econômico, jurídico ou social. Albert Calsamigla 

apresenta o seguinte raciocínio, tomando como referência a obra de A. 

Scholter (La economia del libre mercado. Barcelona, Ariel, 1987, p. 140): 

 

 

“Otra asunción valorativa importante hace referencia a los 

criterios de evaluación de una sociedad determinada. Las 

leyes del mercado competitivo cuyos agentes son individuos 

egoístas y racionales producen eficiencia social. La eficiencia 

es el valor por excelencia de un sistema económico (A. 

Scholter). Sin embargo existe una relación inversa – trade off 

– entre principios de equidad y de eficiencia. En la medida en 

que tratemos que la distribución sea equitativa nos alejamos 
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de la eficiencia. Se produce por tanto una caída en picado de 

la riqueza social. La teoría económica se ha ocupado en los 

últimos tiempos de este problema. Como tesis generalizada, el 

hecho de que exista una relación inversa entre equidad y 

eficiencia no quiere decir que toda la teoría económica esté a 

favor del principio de eficiencia ni que sea siempre deseable 

la solución eficiente.”30  

 

 

  Jamais se ousaria discordar do fato de que eficiência deve ser a 

medida para apreciação de qualquer sistema.  No entanto, reside um mínimo 

de controvérsia visualizar os valores ‘equidade’ e ‘eficiência’, estes 

trabalhando conjuntamente. Ousa-se concluir que quanto mais eficiente uma 

sociedade menos igualitária esta será. 

 

  Excluir o fator humano, o comportamento humano e social seria 

surreal, seja num sistema jurídico ou até mesmo econômico. Adam Smith 

peca um pouco na sua tese ao ignorar sua doutrina o que se refere à relação 

social, aos fatores exógenos ao mercado. Não só os economistas, mas os que 

trabalham e pesquisam com ciências exatas tendem a não estudar a conduta 

social e humana.   

  

                                                      
30

 Albert.Calsamigla. Eficiencia y Derecho. Tradução livre: “Outra assertiva valorativa importante 

faz referência aos critérios de avaliação de uma sociedade determinada. As leis do mercado 

competitivo cujos agentes são indivíduos egoístas e racionais produzem eficiência social. A 

eficiência é o valor por excelência de um sistema econômico (A. Scholter). Porém, existe uma 

relação inversa – trade off (conflito) – entre os princípios da equidade e da eficiência. Na medida 

em que agimos para que a distribuição seja eqüitativa, nos distanciamos da eficiência. Produz-se, 

portanto, uma queda acentuada na riqueza social. A teoria econômica tem se ocupado desse 

problema nos últimos tempos. Como tese generalizada, o fato de que existia uma relação inversa 

entre equidade e eficiência não quer dizer que toda a teoria econômica esteja a favor do princípio 

da eficiência, nem que seja sempre desejável a solução eficiente”. 
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1.4.1 O Direito e a Economia Imantados 

 

 

  Ambas as áreas, ambas as ciências (Economia e Direito) 

constantemente estão em mútua relação. Washington Peluso esclarece que: “o 

econômico e o jurídico se interpenetram, mas eles fazem de um modo que não 

importa reciprocidade automática, isto é, na obrigatoriedade de reação igual e 

contrária, verificadas na interação”
31

.  

 

  Inquestionável é esta associação destes campos diferentes. O 

exercício de uma área com a outra não só é existente como necessária, 

buscando, por exemplo, particularidades de certas políticas públicas 

econômicas, as quais através das normas asseguram os direitos de propriedade 

e subsidiam estes direitos. Normas que prescrevem as formalidades, tratativas 

e alienação deste direito, diante relação entre os agentes econômicos e até 

mesmo o ente estatal.  

 

  Pertinente as palavras de Armando Castelar Pinheiro e Jairo 

Saddi, no seguinte sentido: “definem as regras de acesso e de saída dos 

mercados; promovem a competição; e regulam tanto a estrutura industrial 

como a conduta de empresas nos setores em que há monopólio ou baixa 

concorrência” 
32

. 

 

                                                      
31

 Washington Peluso apud Lafayete Josué Petter, Princípios Constitucionais da Ordem Econômica 

– O significado e o alcance do art. 170 da Constituição Federal, São Paulo: RT, 2005, p. 26.  

 
32

 Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi,  Direito Economia e Mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier – Editora Campus, 2005, p. 12. 
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  Tentador e ao mesmo tempo temeroso
33

 é o estudo do 

mutualismo entre o direito e a economia, com maior relevância ao se tratar o 

movimento do mercado, considerando a regulação da relação de consumo e o 

aspecto concorrencial, o qual inevitavelmente influenciará o ato de consumo. 

O contrato em si representa um grande exemplo necessário à organização da 

atividade econômica, uma vez que forma a base de sustentação de muitas 

transações realizadas no mercado
34

. 

 

  Não se lança nenhuma dúvida que o ideal para economia é que 

tanto a propriedade privada, como o contrato independente de qualquer 

interferência, seja direito assegurado em absoluto, como herança liberal. A 

pretendida segurança resultaria, sem embargo, em um eficiente 

funcionamento do sistema econômico.   

 

No entanto, segurança se tem em se afirmar que sob o cenário 

jurídico nenhum direito é absoluto, tampouco o direito à propriedade ou que 

um contrato é inatingível. 

 

  Fazendo uso do exemplo das atuais políticas públicas bem como 

a atual Constituição Brasileira, o ideal liberal cede espaço para um ideal de 

sociabilidade. Tanto na economia como no direito, o bem estar social e a 

                                                      
33

 Temeroso no sentido de uma tese que se ousa na própria ciência jurídica, o que dizer ousar 

palavras ou entendimentos sobre as ciências econômicas. 

 
34

 Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi, Direito Economia e Mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier – Editora Campus, 2005, p. 13. E continuam: “A importância para economia de um 

sistema judiciário que proteja contratos e garanta os direitos de propriedade, com base em um 

sistema de normas coerentes, também pode ser aferida tanto por argumentos lógicos como pela 

larga evidência empírica hoje acumulada sobre essa relação. Justiça e desenvolvimento econômico 

estão ligados umbilicalmente, ainda mais depois das reformas liberalizantes levadas a cabo na 

década de 1990”. 
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eficiência das relações econômicas devem considerar em primeiro plano o 

bem comum, o bem coletivo
35

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35

 Sobre este interesse previsto no art. 170 e no art. 173 da Constituição Federal, será que se deve 

confundir o interesse coletivo com o interesse social, ou seja, tratá-los como sinônimos fossem? 

Mais uma vez usufruindo dos saberes do Professor Eros Grau, são oferecidas as seguintes 

ponderações: "O Estado não necessita de permissão, autorização, para prestar serviço público. A 

prestação de serviços públicos é dever do Estado. Demais a mais, segurança nacional e interesse 

coletivo não justificariam a prestação de serviço público, mas sim de atividade econômica em 

sentido estrito. Interesse coletivo não é interesse social. Este está ligado à coesão social, 

aferindo no plano do Estado, plano da universalidade. Os interesses coletivos são aferidos no 

plano da sociedade civil, expressando particularismos, interesses corporativos". (grifei) (Eros 

Roberto Grau. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13ª Ed., São Paulo: Editora 

Malheiros, 2008, p. 127). 
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2 Direitos Fundamentais e o tratamento Constitucional da Defesa e 

Proteção do Consumidor 

 

 

 

2.1 Os Direitos Fundamentais 

 

 

A referência na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, acerca dos direitos fundamentais, seja ofertada por meio do Título II, 

ou seja, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, entende-se que apesar de 

fundamentais, a basilar previsão, e quiçá a mais importante previsão, seja a 

fundamentação do expresso e positivado princípio da dignidade da pessoa 

humana previsto no inciso III do artigo primeiro.  

 

  Não diferente é o entendimento de Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery. Com base na doutrina Häberle, defendem que o 

exercício dos direitos e garantias fundamentais, previstos no artigo 5º da Carta 

Magna, seria um meio a se alcançar o que seria decorrente do próprio 

princípio da dignidade da pessoa humana. Expõem: “A correta aplicação dos 

direitos e garantias fundamentais (CF 5.º) configura, na prática, elemento 

indispensável à realização do princípio da dignidade da pessoa humana” 
36

.  

 

  Apesar de óbvio, necessário sempre lembrar que toda razão de 

ser de um Estado Democrático de Direito, não só dentre os direitos e garantias 

fundamentais, mas em todas as previsões ao longo da constituição, é o ser 

                                                      
36

 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Constituição Federal Comentada e 

legislação constitucional. 2ª Edição, rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2009, p. 151.   
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humano, ou melhor, a dignidade da pessoa humana. Desnecessário comentar a 

observância deste princípio comezinho dentre as outras normas 

infraconstitucionais, tal como a versão do ser humano no mercado de 

consumo diante o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

   Ousaria afirmar que mais fundamental que os próprios direitos e 

garantias fundamentais, ou seja, o fundamento destes últimos, sem embargo, 

seria a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Não é ao 

acaso sua previsão como princípio positivado no Título I da Constituição 

Federal. 

 

  Honrosa seria a tarefa de enfrentar a temática da dignidade da 

pessoa humana, seja na sua versão como princípio jurídico, seja como uma 

cláusula geral e, principalmente, como regra jurídica. No entanto, apesar de 

este estudo estar assentado sob este princípio matriz de todos direitos 

fundamentais, será buscada sua manifestação dentre os direitos e garantias 

fundamentais; individuais e coletivos, desta pessoa (ou pessoas) humana 

inserida no mercado de consumo. 

 

  Ratifica-se que se trata de critério metodológico, de delimitação, 

e ao mesmo tempo preocupado em não cometer uma injustiça com o relevante 

e importante tema da dignidade da pessoa humana. 

 

  Importante fixar o cenário constitucional do direito a ser 

trabalhado. Não é de hoje que se verifica uma verdadeira publicização do 

direito privado
37

. Destacamos, com isso, a excelente contribuição à academia 

                                                      
37

 Destaca-se, com isso, a excelente contribuição à academia da tese de doutoramento de Gregório 

Assagra. Sobre a temática oferece de forma aprofundada e científica exposição acerca da superação 

da summa divisio, direito público e direito privado e a constitucionalização de uma nova summa 
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de direito de Gregório Assagra. Sob a temática, oferece de forma aprofundada 

e científica exposição acerca da superação da summa divisio direito público e 

direito privado. 

 

  Decorre esta publicização das alterações e surgimento de novos 

direitos e da transformação do Estado. Verificam-se, sinteticamente, as 

transformações do Estado autoritário para o Estado Liberal e deste para o 

Estado Social.  

 

A concepção de um direito civil ligado apenas à ideia do direito à 

propriedade e à individualidade egoísta sob influência do liberalismo, até por 

não se adaptar mais à realidade, vai dando espaço para uma visão social, uma 

visão e um fim mais coletivos.   

 

  Daí a defesa de uma publicização do direito privado, ou, em 

outros termos, uma constitucionalização do direito civil. Não se defende – 

diferente de relevante parte da doutrina – uma superação total do Estado 

Liberal pelo Estado Social, não se entendem efeitos e concepções estanques, 

ainda mais se falando agora no Estado pós-social
38

. Prefere-se entender e 

defender que aquilo que era puramente liberal começa a compartilhar e 

harmonizar, dentro do possível, com os ideais sociais.    

 

  É mantida a ideia da mitigação do ideal liberal do laissez faire, 

laissez passer e a grande e recente influência do Welfare State na Lei Maior, a 
                                                                                                                                                                 

divisio entre o direito individual e o direito coletivo. (Gregório Assagra de Almeida. Direito 

Material Coletivo – Superação da Summa Divisio Direito Público e Direito Privado por uma nova 

Summa Divisio Constitucionalizada. Belo Horizonte- MG, Editora Del Rey, 2008). 

 
38

 Pedro Lenza. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Edição, São Paulo-SP, Editora Saraiva, 

2008, p. 02. 

 



60 

 

exemplo da Constituição Política Social Mexicana em 1917, Constituição de 

Weimar em 1919 na Alemanha e na Polônia e Iugoslávia em 1921. Este 

antagonismo de ideais liberais e sociais, apesar de indireto, dá contornos 

democráticos às constituições.  

 

  Mais que corretas e pertinentes são as palavras de José Afonso da 

Silva:  

 

 

“A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza 

há de ser um processo de convivência social numa sociedade 

livre, justa e solidária (art. 3º, I), em que o poder emana do 

povo, e deve ser exercido em proveito do povo, diretamente 

ou por representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único); 

participativa, porque envolve a participação crescente do 

povo no processo decisório e na formação dos atos de 

governo; pluralista, porque respeita a pluralidade de ideias, 

culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo entre opiniões e 

pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de 

formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há 

de ser um processo de liberação da pessoa humana das formas 

de opressão que não depende apenas do reconhecimento 

formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, mas 

especialmente da vigência de condições econômicas 

suscetíveis de favorecer seu pleno exercício”39.  

 

 

                                                      
39

 José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª Edição, São Paulo, Editora 

Malheiros, 2009, p. 119-120. 
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  Esta convivência do social e do liberal pode ser vista no 

momento em que se garante o direito individual à propriedade, desde que esta 

exerça uma função social. Mesmo raciocínio já pode ser dado numa relação 

de consumo de cunho totalmente disponível e patrimonial por meio de um 

contrato, mas que este obedeça a uma função social. 

 

 

2.1.1 Dimensões ou Gerações dos Direitos Fundamentais 

 

 

Tratar dos direitos fundamentais na constituição remete aos 

princípios básicos da Revolução Francesa de 1789, ou seja, Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade. Observa-se que cada princípio deste terá 

representação nas diferentes gerações de direitos fundamentais na 

Constituição Federal Brasileira. 

 

  Konrad Hesse, citado por Paulo Bonavides, definia os direitos 

fundamentais em sua forma ampla como aqueles que buscavam criar e manter 

um padrão mínimo sob critérios da vida em liberdade e a dignidade humana. 

“Ao lado desta acepção lata, que é a que nos serve de imediato no presente 

contexto, há outra, mais restrita, mais específica e mais normativa, a saber, 

direitos fundamentais são aqueles direitos que o direito vigente qualifica 

como tais”
40

. 

 

                                                      
40 

Konrad Hesse, Grundzuege des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,13, 

Ergaentze Auflage, Heidelberg, 1982. Apud Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, 

4ªEd, Malheiros Editores, São Paulo, 1993, p.472. 
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  Conforme esta origem liberal, ainda mais verificada as origens 

das gerações/dimensões de acordo com os ideais da Revolução Francesa, a 

ideia defendida por Carl Schmitt é de que os direitos fundamentais 

correspondem ao direito do homem livre e isolado em face do rejeitável 

intervencionismo do Estado. 

 

 

2.1.1.1 Primeira geração ou dimensão 

 

 

  Os direitos fundamentais de primeira geração correspondem à 

bandeira da Revolução Francesa da Liberdade que, em aspectos normativos, 

serão representados pelos direitos civis e políticos do homem. Bonavides 

inclusive afirma que só há constituição se houver estes direitos, ou seja, fazem 

parte do eidos de qualquer constituição os direitos políticos e civis. 

 

  Estes direitos de primeira geração buscam de forma primordial 

assegurar ao homem em sua forma isolada, aspectos e direitos que nem o 

Estado pode questionar. Em outros termos, seria o não fazer do Estado em 

face do cidadão. 

 

 

2.1.1.2 Segunda geração ou dimensão  

 

 

  A segunda geração ou dimensão de direitos fundamentais 

representaria o princípio da igualdade. Correspondem aos direitos sociais, 
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culturais e econômicos. Estes direitos têm origem por volta do século XX, 

quando os ideais liberais perdiam espaço para influência do “Estado Social”. 

 

  O efeito destes direitos de segunda geração repercute mais um 

dever do Estado do que um direito propriamente dito do cidadão, tanto que 

refletem as normas programáticas; a eficácia destas teria uma aplicabilidade 

mediata através do legislador. Esta aplicação mediata é até justificável de 

acordo com as condições e carência do Estado.  

 

  Embora os direitos coletivos e difusos não estejam presentes 

nesta dimensão, a tutela do consumidor do art. 5º, XXXII CF possui este 

caráter programático, de aplicabilidade mediata como será visto. Talvez, mais 

correto seja afirmar uma bidimensão da defesa ou proteção ao consumidor. 

 

  Coincide também esta geração de direitos fundamentais com os 

movimentos em prol dos trabalhadores, como, por exemplo, a relação 

trabalho versus capital, conforme o marxismo pregava. Isto justifica a 

afirmação de Paulo Bonavides ao incluir os direitos coletivos e de 

coletividade nesta geração; entende-se esta referência ao movimento coletivo 

dos trabalhadores e não o coletivo e/ou difuso da 3ª Dimensão, previsto no 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública. 

 

 

2.1.1.3 Terceira geração ou dimensão  

 

 

Para parte da doutrina como Karel Vasak, Paulo Bonavides, Ivo 

Dantas e Rodrigo César Rebello Pinho justificam esta terceira dimensão 
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expressaria o atendimento aos ditames do princípio da fraternidade. 

Entretanto, Etiene-R. Mbaya prefere caracterizar esta geração de direitos 

como essência da solidariedade. 

 

  Bonavides comentando tal observação de Etiene-R. Mbaya 

acresce: “Ao contrário de Vasak, a expressão que Etiene-R. Mbaya, o 

brilhante jusfilósofo de Colônia, formulador do chamado ‘direito ao 

desenvolvimento’, usa para caracterizar os direitos da terceira geração é a 

solidariedade e não fraternidade”
41

. 

 

Os direitos fundamentais de terceira geração
42

 seriam o 

coroamento final da evolução de trezentos anos da concretização dos direitos 

fundamentais. Karel Vasak identifica alguns destes direitos de terceira 

geração: ‘direito ao desenvolvimento, direito à paz, ao meio ambiente, direito 

de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito à 

comunicação’. 

 

Esta é a geração de direitos fundamentais de interesse deste 

trabalho; trata-se de direitos que refletem os fatos ligados à industrialização, 

urbanização, ou seja, decorrem de conflitos sociais de uma sociedade de 

massa.  

 

O Direito do Consumidor, ou das relações de consumo, 

enquadra-se nesta geração, um direito decorrente da sociedade de massa. É a 

previsão desta defesa não de forma individual, mas em sua coletividade, em 

                                                      
41

 Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional, 4ªEd, São Paulo: Malheiros Editores, 1993, 

p.481. 

 
42

 Idem. 
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termos técnicos ‘interesses difusos e coletivos’ previstos na Constituição e 

demais leis, em destaque o CDC e a LACP. Também não seria absurdo que o 

conteúdo programático e de eficácia mediata da 2ª dimensão fizesse parte 

também da previsão do inciso XXXII, art. 5º da CF.  
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3 Direito de Defesa ou Direito de Proteção? 

 

 

 

  A previsão constitucional do artigo 5º, inciso XXXII da 

Constituição Federal de 1988 sempre foi uma incógnita a ser decifrada. 

 

  Qual seria a intenção do legislador ao afirmar que “o Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”? Que Estado é este? 

Seria o mesmo Estado que tem o dever de fornecer educação, saúde, trabalho, 

moradia, segurança,  dentre outros tantos direitos ou garantias? Seria este um 

Estado provedor ou interventor? Como seria exercício, a auto-aplicabilidade 

desta disposição como uma cláusula pétrea dos Direitos e Garantias 

Fundamentais?   

 

  O mesmo problema não se tem com a norma específica da Lei Nº 

8.078/90, qual seja o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.  Sob um 

levantamento doutrinário
43

 mínimo, básico das obras clássicas e de referência 

                                                      
43

 Marcus Vinicius Fernandes Andrade da Silva em O Direito do Consumidor e a Publicidade e 

ainda, Direito do Consumidor - Coleção Didática Jurídica, ambas as obras publicadas pela MP 

Editora, São Paulo; Cláudia Lima Marques em Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª 

Ed., RT, São Paulo; José Geraldo Brito Filomeno em Manual de Direitos do Consumidor, 8ª Ed., 

Editora Atlas, São Paulo; Cláudia Lima Marques em Confiança no Comércio Eletrônico e a 

Proteção do Consumidor, RT, São Paulo; Alexandre David Malfatti em Direito-Informação no 

Código de Defesa do Consumidor, Alfabeto Jurídico, São Paulo; Ronaldo Porto Macêdo Jr. em 

Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor, Max Limonad, São Paulo; Rizzato Nunes em 

Curso de Direito do Consumidor, 4ª Ed., Editora Saraiva, São Paulo; Hélio Zaguetto Gama em 

Curso de Direito do Consumidor, 2ª Ed., Editora Forense, Rio de Janeiro; Plínio Lacerda Martins 

em Anotações ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Forense, Rio de Janeiro; Humberto 

Theodoro Júnior em Direito do Consumidor, 4ª Ed., Editora Forense, Rio de Janeiro; Antônio 

Herman Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Rosco e Bessa em Manual de Direito do 

Consumidor, RT, São Paulo; Frederico da Costa Carvalho Neto em Ônus da Prova no Código de 

Defesa do Consumidor, Editora Juarez de Oliveira, São Paulo; Suzana Catta Preta Federighi em 

Publicidade Abusiva – Incitação à Violência, Editora Juarez de Oliveira, São Paulo; João Batista 
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do direito consumerista, verificou-se uma não satisfação total na busca por 

alguns dos questionamentos lançados. Óbvio que não há demérito nisso e 

longe também de imaginar que serão alcançadas tais repostas para decifrar a 

intenção do legislador constituinte na previsão do art. 5º, XXXII da Carta 

Magna. 

 

  Seria injusto não mencionar as obras doutrinárias dos 

consumeristas Newton De Lucca
44

 e Marcelo Gomes Sodré
45

, os quais não 

deixaram passar despercebida a instigante previsão constitucional da defesa 

do consumidor em sede dos Direitos Fundamentais. 

 

  Newton De Lucca
46

 – atentando-se mais sob o conteúdo da 

previsão do art. 5º, XXXII da Constituição Federal, e menos sob topologia – 

                                                                                                                                                                 

de Almeida, Manual de Direito do Consumidor, Editora Saraiva, São Paulo; Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor – Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 9ª Ed., Rio de Janeiro: Editora 

Forense Universitária. 

 
44 

Newton De Lucca. Direito do Consumidor – Teoria Geral da Relação de Consumo. São Paulo: 

Quartier Latin, , 2003. 

 
45

 Marcelo Gomes Sodré. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

RT,  2007. 

 
46

 Newton De Lucca ao tratar destas políticas públicas traz as excelentes e pertinentes 

considerações de Fábio Konder Comparato: “Por outro lado, a defesa do consumidor é, 

indubitavelmente, um tipo de princípio-programa, tendo por objeto uma ampla política pública 

(public policy). A expressão designa um programa de interesse público. Como todo programa de 

ação, a política pública desenvolve uma atividade, i. e., uma série organizada de ações, para a 

consecução de uma finalidade, imposta na lei ou na Constituição. A imposição constitucional ou 

legal de políticas é feita, portanto, por meio das chamadas ‘norma-objetivo’, cujo conteúdo, como 

já se disse, é um “Zweckprogramm” ou “Finalprogramm”(Cf. Koch-Russmann, Juristiche 

Begrundungslehre, Munique, 1982, pp. 85 e ss.). Quer isto dizer que os Poderes Públicos detêm um 

certo grau de liberdade para montar os meios adequados à consecução desse objetivo obrigatório. É 

claro que a implementação desses meios exige a edição de normas – tanto leis, quanto 

regulamentos de Administração Pública; mas essa atividade normativa não exaure, em absoluto, o 

conteúdo da policy, ou programa de ação pública. É preciso não esquecer de que esta só se realiza 

mediante a organização de recursos materiais humanos, ambos previstos e dimensionados no 
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defende uma natureza de política pública desta previsão constitucional. Em 

síntese, a natureza de política pública objetiva estabelecer um complexo de 

diretrizes e meios para se alcançar o fim determinado, neste caso, a defesa do 

consumidor. 

 

  Logo, vários atores sociais representarão o “Estado” na busca por 

estes fins, estes objetivos, estes programas. O legislador ao desenvolver e 

aprovar o CDC estava sendo o Estado naquele momento. Não foi fortuita a 

previsão constitucional com o teor do art. 4º do CDC. O Ministério Público ao 

fazer uso de ações coletivas e inquéritos civis na defesa coletiva do 

consumidor será o Estado naquele momento.  

 

  Aliás, tratando-se do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, sob aspecto material e instrumental, percebe-se um interessante 

diálogo entre o Estado Legislador e o Estado Judiciário. A presença notória de 

cláusulas gerais, alguns princípios positivados e até mesmo a simples 

presença do “dentre outras” em algumas disposições do CDC, dão 

considerável abertura ao Estado-Juiz para promover esta defesa do 

consumidor. 

 

Não sob a previsão constitucional, mas já sob o art. 4º do CDC, 

com base no direito soviético, Eros Roberto Grau – em consonância com 

Newton De Lucca e Fábio Comparato – torna a investigar a possível intenção 

do estabelecimento de uma política pública com a previsão do art 5º, XXXII 

da Constituição Federal, em comunicação (teoria dos vasos comunicantes) 

com a Lei Nº 8.078/90 (CDC), de forma mais específica, em seu art. 4º.  

                                                                                                                                                                 

orçamento-programa”. (Comparato em Newton De Lucca. Direito do Consumidor – Teoria Geral 

da Relação de Consumo. São Paulo: Quartier Latin,  2003, p. 58-59.) 
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  Eros Grau já questionava e rascunhava a natureza destas normas, 

bem como o papel interventor e determinadas políticas públicas
47

.  

 

Repete-se, e é bem verdade, que as notas ora citadas têm como 

foco o art. 4º do CDC. Apesar disto, nesta busca para decifrar a previsão de 

que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, não se 

descarta a possibilidade de esta ser uma primeira chamada para se 

desenvolver as políticas públicas de defesa do consumidor. 

 

Antes de iniciar uma discussão de ser o art. 5º, XXXII da 

Constituição, uma norma de proteção ou uma norma de defesa, apresentar-se-

á, dentre as obras específicas consultadas, outro isolado questionamento 

acerca desta previsão constitucional. Marcelo Gomes Sodré, em sua tese de 

doutoramento sob o título Formação do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor
48

, questiona e indaga a previsão constitucional desta defesa do 

consumidor inserida dentre as garantias e direitos fundamentais. 

                                                      
47

 “A partir da década de 70 surge, então, a ideia que existem normas que definem fins, que 

estabelecem policies, que podemos e devemos chamar, eu proponho, de “norma-objetiva”; nem 

norma de conduta, nem norma de organização. O Estado, até um determinado momento no início 

desse século, era responsável apenas pela manutenção da ordem e segurança. A partir de outro 

instante, passa a atuar sobre o processo econômico e social – e o Direito é um instrumento de 

transformação da realidade. O Estado do nosso tempo se caracteriza precisamente por ser o Estado 

das “políticas públicas”, quer dizer, é um Estado que atua sobre a realidade, não apenas para 

assegurar a ordem e a segurança, mas também no sentido de implementar o desenvolvimento, 

implementar a defesa da saúde pública, implementar a defesa do consumidor etc. (...) Todos nós 

sabíamos que os fins buscados pelo ordenamento jurídico eram só aqueles: “ordem e segurança”. 

Mas, a partir do momento em que o Estado passa a ser um implementador de políticas públicas, os 

fins são especificados, de tal sorte que há normas que definem – normas-objetivo – não obrigações 

de meio, mas, sim, obrigações de resultado” Eros Roberto Grau. Interpretando o Código de Defesa 

do Consumidor; Algumas Notas (Palestra proferida no III Congresso Internacional de Direito do 

Consumidor, realizado em Canela-RS, de 10 a 14 de março de 1992. Transcrição de Carlos Alfredo 

Lopes Graieb e Luis. Revisão de Antonio Herman V. Benjamin. (não revisto pelo autor.)) Revista 

de Direito do Consumidor n. 05, São Paulo: RT, , p. 186-187. 
48 

Marcelo Gomes Sodré. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

RT, 2007. 
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Concorda-se com Marcelo Sodré sobre a diferenciação de 

tratamento de outros direitos difusos e coletivos na Carta Magna. Como 

principal exemplo, destaca-se o tratamento e proteção ao Meio Ambiente
49

, 

previsto no capítulo VI do Título VIII, que trata da Ordem Social na 

Constituição. Acresce  Marcelo Sodré: 

 

                                                                                                                                                                 

 
49

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

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

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

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;   

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção;   

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.   

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, 

de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 

dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, 

sem o que não poderão ser instaladas. 
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 “A Constituição Federal do Brasil foi pouco sistemática no 

que diz respeito à defesa do consumidor. Não existe 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: 

as Constituições Nacionais de Portugal e Espanha, por 

exemplo, apresentam artigos sistematizadores a respeito do 

assunto. (...) No Brasil isto não foi possível. A tática usada 

pelo movimento de defesa do consumidor foi pela inclusão de 

algumas poucas disposições na Constituição Federal e 

comprometer o Congresso Nacional com a aprovação de um 

futuro Código de Defesa do Consumidor”50. 

 

 

Observando a previsão da tutela ambiental na Constituição 

Federal com seu caput, seis parágrafos e sete incisos, verifica-se não um 

esgotamento de toda matéria ambiental na constituição. Entretanto, os 

detalhes e a não vagueza destas disposições abarcariam por si só grande 

maioria das tutelas relativas ao tratamento do meio ambiente lato sensu. Cabe 

ainda destacar, que o legislador constitucional não estipulou, à semelhança da 

defesa do consumidor, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

meio ambiente”. 

 

Diante da previsão constitucional do meio ambiente surgem 

novas indagações: (i) Seria necessário este detalhamento todo já na 

constituição, imaginando uma possível carência de normas 

infraconstitucionais? (ii) Teriam estes direitos coletivos lato sensu 

                                                      
50

 Marcelo Gomes Sodré. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

RT, 2007, p. 162-164. 
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(consumidor e ambiental) naturezas diversas, a ponto de um ser mais 

relevante que o outro e, ainda, o fato de a defesa do consumidor estar prevista 

dentre as cláusulas pétreas do art. 5º da CF, embora de forma sucinta e vaga, 

teria maior peso ou relevância do que a previsão ampla da tutela ambiental no 

art. 225 da CF? 

 

Forçoso seria obter as respostas de tais questionamentos, no 

entanto, buscar-se-á enfrentar ao máximo estes. Antes disso, ressalta-se que 

não é só o direito coletivo do meio ambiente que é tratado desta maneira; há 

ainda na Constituição outros direitos difusos que, diferente da tutela do 

consumidor, foram um pouco mais sistematizados e precisos, como os direitos 

da criança e do adolescente, direitos dos idosos, os direitos dos índios. 

 

 

3.1 Artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal Brasileira – Proteção 

ou Defesa pelo Estado? 

 

 

  Instigante e ao mesmo tempo fascinante não são as respostas 

pelos questionamentos, mas a busca por estas. Na busca destas respostas em 

função da previsão da tutela do consumidor como direito fundamental, não 

restou outra saída senão beber direto da fonte, ou seja, a clássica Teoria dos 

Direitos Fundamentais
51

, de Robert Alexy.  

 

  Tendo como objeto de estudo os direitos fundamentais da 

Constituição Alemã, Alexy destaca uma grande preocupação não com os 

                                                      
51

 Robert Alexy. Teoria Dos Direitos Fundamentais, tradução Virgílio Afonso da Silva, São 

Paulo:Malheiros Editores, 2008. 
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direitos a ações negativas do Estado, mas pelos direitos a uma ação positiva 

do Estado. Dentro deste direito a uma ação positiva, que significa em direito a 

prestações estatais, o professor alemão de imediato já indaga o grau de 

amplitude desta conceituação e, ainda, como os direitos fundamentais 

determinam direito à prestação por parte do Estado  e  em que medidas e 

limites destes direitos a uma ação positiva do Estado.  

 

  Expõe Alexy: “Saber se e em que medida se deve atribuir aos 

dispositivos de direitos fundamentais normas que garantam direitos a 

prestações em sentido amplo é uma das questões mais polêmicas da atual 

dogmática dos direitos fundamentais. Especialmente intensa é a discussão 

sobre os assim chamados direitos fundamentais sociais”
52

.   

 

  Dando seguimento a esta investigação, se a promoção da defesa 

do consumidor pelo Estado é um direito a prestações ou um direito de defesa, 

parte-se do tópico que os direitos a prestações pelo Estado são direitos a uma 

ação positiva. Sendo assim, contrapõem-se  estes direitos aos direitos que 

representam uma ação negativa, um não fazer, uma abstenção do Estado, o 

que refletiria no conceito de direito de defesa.  

 

  Robert Alexy explica que a definição dos direitos a prestações 

pode ser estendida além dos direitos a prestações fáticas e dos direitos a 

prestações normativas. Oferece para isso duas razões para extensão deste 

direito a uma ação positiva por parte do Estado. 

 

  Inicialmente, com base nos conhecidos  direitos fundamentais 

sociais, os quais representam os legítimos direitos às prestações, explica 
                                                      
52

 Robert Alexy. Teoria Dos Direitos Fundamentais, tradução Virgílio Afonso da Silva, São 

Paulo:Malheiros Editores, 2008, p. 433-434. 
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Alexy que dentre estes tipos de direitos haveria uma bipartição entre as 

prestações fáticas e as prestações normativas. Salutar relembrar e questionar 

quem é o Estado previsto no inciso XXXII do art. 5º da CF, que na forma da 

lei promoverá a defesa do consumidor. 

 

  Usa-se como paradigma a tutela do meio ambiente. A tutela do 

meio ambiente, não só no direito alemão, mas também sob nossa realidade 

brasileira, está prevista como um direito fundamental social. Enfocou-se tal 

previsão quando explicitou-se o tratamento sistemático do art. 225 da 

Constituição Federal Brasileira
53

.  

 

  Sob a previsão constitucional alemã que, mutatis mutandis, 

corresponde à realidade pátria, Alexy manifesta-se: “...não importa se 

introduzido como um novo direito fundamental no catálogo de direitos ou 

atribuído por interpretação a um dispositivo de direito fundamental existente, 

tem uma estrutura muito diferente daquela de um direito à assistência social, 

que essencialmente se esgota em um simples direito a uma prestação fática”
54

. 

Sob estas considerações, ousa-se afirmar que este Estado aqui tratado, sem 

embargo, é o Estado-Executivo e o Estado-Legislativo. 

 

  A escolha do paradigma do direito ambiental tem suas razões. 

Este direito – sob a realidade alemã e até mesmo brasileira com as devidas 

reservas – seria nos dizeres do catedrático da Universidade de Kiel um direito 

                                                      
53

 Bem verdade que esta previsão não está taxativamente expressa no art. 5º da Constituição 

Federal, o qual trata dos direitos e garantias fundamentais. Embora, permaneça a dúvida do que 

seria melhor: uma previsão ampla, detalhada e sistemática dentre a Ordem Social; ou uma 

disposição sintética expressa dentre os incisos do art. 5º? 

 
54 

Robert Alexy. Teoria Dos Direitos Fundamentais, tradução Virgílio Afonso da Silva, São 

Paulo:Malheiros Editores, 2008, p. 443. 
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fundamental completo. O caráter multifacetário do direito ambiental oferece 

uma gama de possibilidades e exemplos das diversas naturezas de direitos 

fundamentais. Não só sob o direito a proteções fáticas ou proteções 

normativas, mas também sob um mero direito de defesa, ou seja, um direito 

em que há ação negativa por parte do Estado. 

 

  O segundo motivo justificador desta extensão no conceito dos 

direitos fundamentais à proteção está na falta de critérios em sua 

determinação e na falta de limites e medidas desta proteção em face dos 

direitos constitucionais subjetivos dos cidadãos. Fazendo uso de um exemplo 

muito utilizado (porém esclarecedor) é o direito à saúde previsto de forma 

expressa no art. 196 da Constituição Federal Brasileira
55

.  

 

  Qual a medida deste direito? Em uma infinidade de teorias e 

linhas de pesquisas que buscam esta resposta, destacar-se-ia, também do 

direito alemão e comumente utilizado por todas as fazendas públicas do Brasil 

em suas diversas esferas, a Teoria da Reserva do Possível. Aliás, aguarda-se 

ansiosamente o julgamento do RE n. 566.471, por coincidência proveniente 

do Estado do Rio Grande do Norte, quando se discutirá a obrigatoriedade de o 

Poder Público fornecer medicamentos de alto custo. 

 

A Repercussão Geral da matéria, como não podia ser diferente, já 

foi reconhecida por unanimidade. Aguarda-se o mérito deste precioso 

                                                      
55

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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julgamento que, apesar de não ser ADI ou ADC, terá  pleno efeito 

vinculante
56

. 

 

  Agrava-se mais a situação na busca desta medida dos direitos a 

prestações com a divergência de entendimentos entre o Estado Poder 

Judiciário e o Estado Poder Legislativo. 

 

  A busca do que sejam, efetivamente, os direitos fundamentais a 

proteções, considerando ainda o velho questionamento de Ronald Dworkin do 

que efetivamente seja o direito, e não o que os intérpretes e aplicadores 

entendam ser o direito, ou seja, divergência teórica (argumentativa) das 

proposições; Robert Alexy delimita sua investigação acerca dos direitos a 

proteções (dentre os direitos fundamentais constitucionais) tão somente aos 

direitos subjetivos e de nível constitucional. 

 

Logo, excetuam-se  da classe dos direitos fundamentais a 

proteções, os direitos que não sejam subjetivos e os direitos que não estejam 

positivados na constituição. 

 

  Com o foco tão somente na previsão do art. 5º, XXXII da CF 

entende-se que não há um direito subjetivo ao consumidor em face do Estado. 

Aliás, algumas conclusões já poderiam ser obtidas com tais fundamentos: 

 

 i. Semanticamente, a opção do legislador em fazer uso do vocábulo “defesa” 

e não “proteção” não foi ao acaso, tanto é que a norma infraconstitucional do 

                                                      
56

 Excelente matéria para investigação e estudo é a constitucionalidade  dos efeitos vinculativos 

destes Recursos Repetitivos no STF e STJ, intentados, respectivamente pelas Leis Nº 11.417 e Nº 

11.672, vide o teor do parágrafo segundo do art. 102 da CF. 
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CDC não economizou termos para intitular não só um código de defesa do 

consumidor, mas um Código de Proteção e Defesa do Consumidor; 

 

 ii. Não há meio ou como exigir a aplicabilidade imediata de tal previsão, tal 

como os direitos a proteções, deve-se provocar a máquina; 

 

 iii. A temporalidade do verbo promoverá reflete mais uma ideia de 

programação, de política pública;  

 

iv. Apesar de estar positivado constitucionalmente e, ainda, dentre os direitos 

e garantias fundamentais há dúvidas em afirmar que tal previsão é 

materialmente e ao mesmo tempo formalmente um direito fundamental
57

.  

 

  Repete-se, mais uma vez, que tais considerações são específicas e 

somente sobre o art. 5º, XXXII da CF isoladamente. Por fim, Robert Alexy 

explica que todos os direitos subjetivos, todos direitos prestações apresentam 

sempre uma relação triádica, ou seja, figuram sempre um titular de um direito 

fundamental, o Estado e uma ação estatal positiva. 
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 Da clássica obra do constitucionalista português J. J. Gomes Canotilho extraem-se os seguintes 

ensinamentos: “No âmbito dos direitos fundamentais, a distinção reconduz-se ao seguinte: há 

direitos fundamentais consagrados na constituição que só pelo facto de beneficiarem da positivação 

constitucional merecem a classificação de constitucionais (e fundamentais), mas o seu conteúdo 

não se pode considerar materialmente fundamental; outros, pelo contrário, além de revestirem a 

forma constitucional, devem considerar-se materiais quanto à sua natureza intrínseca (direitos 

formal e materialmente constitucionais).” (José Joaquim Gomes Canotilho. Direito Constitucional 

e Teoria da Constituição, 7ª edição, Edições Almedina, Coimbra- Portugal, 2003, p. 406). 
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3.1.1 Direitos Fundamentais à Proteção e à Defesa 

 

 

  Estabelecido que os direitos fundamentais a proteções são 

aqueles onde necessariamente há um direito subjetivo constitucional a ações 

positivas fáticas ou normativas em face do Estado. Verificar-se-ão alguns 

problemas já ventilados em sua análise, quais sejam, a existência destes 

direitos, suas estruturas e sua justiciabilidade. Alexy atenta que para clarificar 

estes problemas recomenda-se fazer esta análise na figura do Estado 

Legislador. Sendo assim, opta-se em fazer o estudo destes problemas tendo 

como destinatário do direito a proteção o legislador. 

 

  A análise da existência de direitos à proteção por si oferece dois 

focos a serem verificados: seu aspecto substancial e seu aspecto estrutural. 

Sob este aspecto substancial duas indagações hão de ser feitas: o que deve ser 

protegido e como deve ser protegido. No entanto, o professor destaca o 

aspecto estrutural, o qual se entende ser uma das grandes questões da tutela 

consumerista tratada do art. 5º da Constituição Federal.  

 

  Sob dois questionamentos é apresentada a problematização, ipsis 

litteris: “A primeira diz respeito, a saber, se existem direitos subjetivos a 

proteção ou apenas normas que prescrevem que o Estado proteja os 

indivíduos, sem a eles conferir um direito subjetivo. Essa questão diz respeito, 

portanto, ao conhecido problema: direito subjetivo ou (mera) norma 

objetiva”
58

. 
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Robert Alexy. Teoria Dos Direitos Fundamentais, tradução Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008, p. 451. 
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  Deve-se destacar esta indagação como uma pedra de toque deste 

capítulo. Em absoluto, tem-se a certeza e segurança de responder o 

questionamento, tendo com alvo o inciso XXXII do art. 5º da Carta Magna, 

que trata de uma mera norma objetiva, ou seja, o Estado promoverá, na forma 

da lei, a defesa do consumidor. Não há nenhum direito subjetivo nesta 

disposição. 

 

  Dando continuidade ao questionamento de Robert Alexy: “A 

segunda questão é: caso os direitos à proteção existam, sua natureza é, de fato, 

distinta da dos direitos de defesa do tipo clássico? Essa questão diz respeito à 

distinção entre direitos de defesa e direitos à proteção”
59

. 

 

  Retoma-se o ponto de partida: os direitos à proteção são os 

direitos a ações positivas e os direitos de defesa a ações negativas. Sob este 

sintético raciocínio, verifica-se então que a defesa do consumidor aqui tratada 

não se encaixa em nenhum destes perfis. 

 

O fato de não gerar um direito subjetivo, um direito à proteção, 

como visto, elimina  a possibilidade da pretensa promoção de defesa de 

consumidor pelo Estado. Não diferente é a conclusão prévia, com relação ao 

direito de defesa. Não há como entender que a promoção da defesa do 

consumidor tratada no art. 5º, XXXII da CF objetive uma abstenção, um não 

fazer do Estado lato sensu. 
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 Robert Alexy. Teoria Dos Direitos Fundamentais, tradução Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008, p. 451. 
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  Analisando agora o problema referente à justiciabilidade dos 

direitos à proteção, há de se repetir que não existem grandes complicações 

ante a justiciabilidade das ações negativas, ou seja, os direitos de defesa.  

 

Mesma sorte não se tem com a justiciabilidade dos direitos a 

ações positivas. Robert Alexy explica que: “Para seus destinatários, direitos 

de defesa são, dentre outras, proibições de destruir ou afetar negativamente 

algo. Já os direitos a prestações são, para seus destinatários, dentre outras, 

obrigações de proteger ou fomentar algo”
60

. 

 

  Mais uma pertinente diferença entre a justiciabilidade e o direito 

de defesa e o direito à proteção centra-se nos meios como se atingirão seus 

fins. Para o cumprimento de uma ação negativa, seja de afetação ou 

destruição, aquele logrará êxito se todos os meios de afetação ou destruição 

negativa forem cessados, absolutamente todos e não só uma destas ações 

atentatórias. 

 

  Em relação aos direitos a proteções, diante de ilimitados números 

de meios para atingir seu fim, faz-se necessária uma única ação de proteção 

ou de fomento para que tal direito seja efetivado. 

 

  Encerrando o presente capítulo, chega-se à conclusão que não 

gostaria. Entretanto, como o objetivo é extremamente científico, após a leitura 

exclusiva e isolada do art. 5º, XXXII da Constituição Federal Brasileira com 

base nas tantas lições de Robert Alexy, em sua Teoria Dos Direitos 

Fundamentais, resta concluir que a previsão legal supracitada não representa 

um legítimo direito fundamental de proteção ou de defesa. 
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 Robert Alexy. Teoria Dos Direitos Fundamentais, tradução Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008, p. 461. 
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   Pode-se até afirmar que seria este um direito fundamental por se 

localizar dentro do art. 5º da CF; no entanto, ausente está a essência de um 

clássico direito fundamental. Com base nas esposadas lições de Canotilho, 

pode-se afirmar também que a disposição em que o Estado, na forma da lei, 

promoverá a defesa do consumidor é formalmente um direito constitucional 

fundamental; mesma afirmação não se pode expor quanto sua essência, seu 

pedigree. 

 

  Entendem-se algumas indagações de poucos doutrinadores 

consumeristas que foram expostas, a fidelidade e o compromisso científico 

para estes foram observados. O constitucionalista pátrio, José Afonso da 

Silva, também não hesitou ao afirmar que a constituição foi tímida no dispor 

sobre a proteção dos consumidores
61

.  

 

  Talvez até tenham razões aqueles que proclamam que tal 

previsão fora colocada às pressas, e nada melhor do que passar em branco e 

comprometer o Estado lato sensu com uma previsão dentre os direitos 

fundamentais do art. 5º e com a segurança de cláusula pétrea.  Tanto é que o 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor veio a ser promulgado dois anos 

após a Constituição da República Federativa. 

 

 Sem dúvida, ante a perfeição e aproximação máxima da excelência, 

melhores conclusões e entendimentos serão colhidos com o estudo na norma 

consumerista mor. 
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 José Afonso da Silva.Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª Edição, São Paulo, Editora 

Malheiros, 2009, p. 262. 



82 

 

4 Microssistema Jurídico do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

 

 

 

  Não é de hoje que se mantém o entendimento de que a Lei Nº 

8.078/90, além de ser um Código Positivado, é também um microssistema 

jurídico. Além desta característica Nelson Nery defende ser o CDC uma lei 

principiológica. Não analítica, mas sintética
62

. 

 

  Sintética ou concisa, pois dispõe sobre aspectos fundamentais. 

Nery sempre afirma que o CDC dispõe de princípios gerais. Conclusivo 

então, que apesar de existirem outras leis esparsas, com tratamentos 

específicos, sempre que se tratar de uma relação de consumo prevalecerão as 

regras e princípios gerais do CDC. 

 

  Tratando um pouco do sistema, ou melhor, sua teoria dentro do 

direito, observam-se variadas linhas dogmáticas tanto para sua definição 

como para seu funcionamento. Dentro de um rol não taxativo, do qual se teve 

a oportunidade ao menos de efetuar leituras, poder-se-ia citar inúmeros 

doutrinadores que tratam do tema
63

.   

 

  Um tanto orgulhoso e ao mesmo tempo receoso, frequentamos a 

cátedra do curso de doutorado da PUC-SP, Ordenamento Jurídico e Sistema, 

                                                      
62

 Nelson Nery, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 

Anteprojeto, 9ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense,  2007, p. 509. 
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 Niklas Luhman; Ronald Dworkin (não excluindo o debate com Hebert L. A. Hart, acerca das 

regras e dos princípios, bem como uma possível resposta de Dworkin, na obra Justice in Robes);  

Karl Larenz; Clauss - Wilhelm Canaris; Robert Alexy; Norberto Bobbio; Joaquim Gomes 

Canotilho; Juarez Freitas; Humberto Ávila; Lafayete Josué Petter; e Rosa Maria de Andrade Nery. 

Considerando estes últimos de grande importância à realidade brasileira. 
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na qual Tercio Sampaio Ferraz Jr. ministrou tal disciplina. Tal receio foi 

explicável, pois o sistema jurídico ministrado pelo professor teve como topoi 

a harmonia das notas musicais. Aula seguinte, imaginando que não haveria 

mais impactos com a transversalidade do curso, Tercio passou a tratar dos 

sistemas harmônicos e suas combinações matemáticas.  

 

  Óbvio que é responsabilidade do aluno acompanhar o mestre. 

Deste modo foi conduzido o curso, para este um desafio, para os estudiosos 

da lógica, nem tanto. Enfim, alívio dentro deste curso de ordenamento 

jurídico e sistemas, quando Tercio iniciou o trabalho com a Tópica e 

Jurisprudência de Theodor Viehweg. 

 

  Tais comentários não são por acaso; pretende-se com isso, deixar 

o leitor ciente do quão é complexo o estudo dos sistemas, suas linhas e seus 

universos dogmáticos. De tal modo, que para o microssistema jurídico do 

CDC, por uma necessária delimitação, será adotada a linha proposta por Rosa 

Maria de Andrade Nery, Canotilho e algumas propostas de Claus Wilhiam 

Canaris. 

 

  Elege-se como sistema a ideia da conexão que liga vários 

institutos jurídicos e regras, sendo de fulcral importância a ordenação e a 

unidade. Definição esta que adota a linha mestra de Savigny e os critérios de 

Canaris, realizados por Rosa Maria de Andrade. "Quando se fala em sistema 

de direito civil, refere-se a uma estrutura lógica que pode ser considerada uma 

linha dorsal do ordenamento jurídico porque, a partir dela, todas as outras 

disciplinas se revestem de um certo grau de especialidade"
64

. 
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Rosa Maria de Andrade Nery. Introdução ao Pensamento Jurídico e à Teoria Geral do Direito 

Privado. SP: RT, 2008,  p. 198. 
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  Tal estrutura dorsal de onde se ramificam as demais 

especializadas áreas, tomado como base o direito civil, haveria uma lei de 

introdução ao direito civil, uma teoria geral do direito civil como 

sustentáculo, como base fundamental, pregando ainda a existência de sistemas 

externos e internos.  O interesse da pesquisa centra-se no sistema interno. 

Neste é perceptível a presença do sistema lógico normativo ditado por uma 

coerência entre os princípios e as ideias fundamentais. 

 

  Da obra de Juarez Freitas colhe-se a definição de sistema jurídico 

como: “uma rede axiológica e hierarquizável de princípios fundamentais, de 

normas estritas (ou regras) e de valores jurídicos, cuja função é a de, evitando 

ou superando antinomias em sentido lato, dar cumprimento aos objetivos 

justificadores do Estado Democrático” 
65

.  Claus-Wilhem Canaris afirma que:  

 

 

“O sistema cumpre, sobretudo, em particular, duas tarefas na 

obtenção do Direito: ele contribui para uma plena composição 

do conteúdo teleológico de uma norma ou de um instituto 

jurídico o que conduz a interpretá-los como parte do conjunto 

da ordem jurídica e sobre o pano de fundo das conexões 

relevantes; e ele serve para a garantia e a realização da 

adequação valorativa e de unidade interior do Direito, 

portanto mostra as inconseqüências valorativas, 

proporcionando, com isso, o aperfeiçoamento do Direito, 

tanto pela delimitação de ameaçadoras contradições de 

valores como pela determinação de lacunas. Por 

conseqüência, o significado do sistema pode reconhecer-se 
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 Juarez Freitas. A interpretação sistemática do direito. 4ª Ed. rev. e ampl., São Paulo: Malheiros, 

2002. p. 54. 
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em todos os graus de obtenção do Direito: na 

<<complementação de lacunas e na interpretação criativa 

sistemática>> não menos do que na <<interpretação 

sistemática>> ”66. 

 

 

  Tais contornos serão propostos à frente para esboçar o 

microssistema jurídico do CDC. Assim, uma linha dorsal
67

 estruturante com 

as respectivas exigências de Canaris, da unidade e ordenação, só que no CDC 

um sistema dinâmico eivado de regras jurídicas, princípios positivados, 

cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados. 

 

 

4.1 Breve comentário sobre a Codificação do Direito 

 

 

  A ideia de codificação do direito surge no século XIX, 

principalmente, com o surgimento dos códigos civis francês, austríaco, 

alemão e suíço. Nery chama atenção para a elaboração do BGB alemão e o 

grande embate jurídico entre Thibaut e Savigny. Não há como excluir o 

Código de Napoleão como um dos precursores e, como ápice de uma quase 

perfeição, o BGB alemão. 

 

  É pregado que a codificação está sendo colocada à prova, seja 

por reformas, elaborações de novos códigos civis e até revogações. Atente-se 
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 Claus Wilhelm Canaris. Pensamento Sistemático e Conceito na Ciência do Direito,  3ª ed, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 283. 
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 Pode se dizer que a linha dorsal estruturante de todo o CDC, nos seus atuais 119 artigos, estariam 

bem fincadas diante dos seus 7 primeiros artigos. 
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que não é porque a codificação estaria passando por uma crise. Pelo contrário, 

uma nova sistemática de direito positivo estaria elaborando novos códigos, 

não tão estáticos. 

 

  Um meio passo para chegar aos determinados microssistemas 

jurídicos. Nelson Nery Jr. defende que: "Alvitram a regulamentação das 

relações jurídicas por intermédio de microssistemas, que seriam próprios para 

aquela situação jurídica, com visão de conjunto de todo o fenômeno e imunes 

à contaminação de regras de outros ramos do Direito, estranhas àquelas 

relações objeto de regramento pelo microssistema” 
68

. Seria assim uma 

evolução da codificação, um passo para os microssistemas. E o próprio CDC 

como um exemplo pátrio deste microssistema. 

 

  À época, em 1896, com um argumento de peso, Thibaut obteve 

êxito no seu embate com Savigny e o aspecto da segurança jurídica foi 

preponderante. Tanto que o BGB que entrou em vigor em 1900 até hoje 

permanece com inúmeras alterações, modificações e adequações à nova 

realidade. 

 

  Os códigos de 1800 e seguintes começaram a ser um entrave ao 

acompanhamento do crescimento social. Estes eram estáticos, rígidos e 

fechados, logo não contemplavam facilmente novas situações que surgiam no 

meio social. 

 

  Neste sentido, podendo afirmar até uma real evolução na 

codificação, faziam-se necessários novos modelos, estes já conhecidos como 

grandes codificações ou microssistemas que apresentassem característica 
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Nelson Nery. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 

Anteprojeto, 9ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2007, p. 507. 
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dinâmica, nos dizeres de Rosa Maria de Andrade Nery, nem aberto nem 

fechado. 

 

Códigos agora constituídos pelo elemento normativo das 

cláusulas gerais. Elemento este proporcionador não só da aplicação, mas 

também da concreção de princípios gerais de direito. Informa Rosa Maria que 

as cláusulas gerais garantiram até hoje a vigência do BGB, mantendo-se este 

como modelo mundial. 

 

  A preocupação agora é o modelo de codificação a ser adotado: 

grandes codificações ou microssistemas (pequena codificação). No cenário 

pátrio vislumbram-se os dois modelos, o vigente Código Civil de 2002 como 

uma grande codificação e o CDC como um microssistema jurídico. 

 

 

4.2 Elementos Normativos do Microssistema Jurídico 

 

 

  A defesa de que o CDC representa um microssistema não é 

recente. Há muito já se insistia nesta outra qualificação da norma de ordem 

pública e interesse social; lei principiológica; lei especial para todas as 

relações de consumo. 

 

  Muito embora se comemorem seus vinte anos, defende-se que o 

CDC ainda está em constante descoberta. Tal característica é verificável no 

dia a dia daqueles que militam com o direito. Não adianta pregar discursos 

dogmáticos de direito e permanecer apenas no campo teórico, dentro dos 
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livros que importam outra realidade, ou enclausurado dentro de uma 

academia. 

 

  Necessário também se faz verificar como juízes, tribunais, 

advogados, membros do Ministério Público e a própria esfera administrativa 

vêm fazendo uso deste valioso instrumento. É questionável se uma norma em 

estado de maturação necessitaria de uma urgente reforma? Defende-se que 

não. A própria Constituição Federal de 1988, com dois anos a mais de 

vigência que o CDC, a cada dia vem sendo descoberta e redescoberta, não 

obstante suas excessivas emendas.  

 

  Embora louvável a incorporação de novos tratamentos sociais 

pelo direito consumerista, não há que se esquecer que esta rede axiológica de 

institutos jurídicos consumeristas, observados os critérios de unicidade e 

adequação, possuem estruturas diversas, de densidades diversas que 

recepcionam as situações mais cambiantes possíveis. 

 

  Com base no Código Civil de 2002, Rosa Maria Nery já havia 

atentado quanto à presença das cláusulas gerais. Mencionou na mesma 

situação tal presença no BGB alemão. Pois bem, o CDC antes do Código 

Civil de 2002 já apresentava cláusulas gerais que permitiam certa abertura 

necessária, dando dinamismo ao microssistema. 

 

  Indo um pouco além para explicar o microssistema jurídico do 

CDC. Para não cair em questões semânticas ou retóricas, obedecendo ao 

necessário papel da linguagem no direito, afirma-se que além das cláusulas 

gerais, conceitos legais indeterminados e princípios gerais do direito, o CDC 

também é formado por princípios jurídicos positivados e regras jurídicas.  
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  Diferente de outros autores não há uma busca inicial do 

tratamento das antinomias ou até mesmo da ponderação de princípios 

positivados. Em verdade tem-se como objetivo verificar esta composição do 

CDC principalmente na aplicação do direito. 

 

  Seguindo o modelo proposto por Nelson Nery Jr. e Rosa Maria 

de Andrade Nery, em seus comentários ao Código Civil
69

, são oferecidos os 

conceitos e definições dos Princípios Gerais de Direito, dos Conceitos Legais 

Indeterminados e das Cláusulas Gerais. 

 

 

4.2.1 Princípios Gerais de Direito 

 

 

  Pessoalmente, seguidor neste aspecto da doutrina de Humberto 

Ávila, tem-se certa aversão aos princípios não positivados. Tal aversão, 

porém, tem seus limites, haja vista que antes de um princípio jurídico ter sido 

positivado pode ele ter sido um princípio geral do direito. Outras vezes o 

próprio legislador positiva sem nenhuma essência anterior. Enfim, passa-se a 

analisar o papel do princípio geral de direito. 

 

  Os Princípios Gerais de Direito teriam uma função mais 

instrumental do magistrado, ou seja, serve de instrumento interpretativo ao 

aplicador e ao intérprete. Nelson Nery e Rosa Maria Nery explicam, inclusive, 

que tais princípios não se encontram positivados. Seriam espécies de regras 

estáticas que necessitariam de uma concreção, servindo apenas aos juízes no 

preenchimento de lacunas. 
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4.2.1.1 Positivação de um Princípio Geral do Direito 

 

 

  O que ocorre é que tal positivação não é algo pacífico, tampouco 

unânime dentro da doutrina. E, sem embargo, neste momento só interessa o 

campo doutrinário. Ab initio, entende-se que é possível mesmo tal 

positivação.  

 

Por possuir certa pré-compreensão, certo ranço acerca dos 

princípios não positivados, não se dava a atenção devida, porém, chamou-se 

atenção para tal aspecto antes tido como irrelevante. Acrescenta-se ainda, sua 

possibilidade e como ocorre. Esser entendia que: 

 

 

“Os princípios jurídicos que ainda não estão positivados 

irrompem <<no pensamento jurídico pelo umbral da 

consciência, devido a um caso paradigmático>>. Um dia 

serão reformulados pela doutrina ou por um tribunal, e acham 

logo, de modo mais ou menos rápido, devido à força de 

convicção a eles inerente, reconhecimento geral na 

consciência jurídica do momento. Muitas vezes contribui para 

isso a comprovação de que, apesar de serem desconhecidos, 

serviram já de base à jurisprudência anterior. Aquilo que 

DOLLE chamou uma <<descoberta jurídica>> não é na 

verdade mais do que a formulação, pela primeira vez, de um 

tal princípio, mediante o qual se tornou apto a converter-se 

em parte integrante do Direito actual”70. 

                                                      
70
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  Eros Roberto Grau faz uso das lições de Jerzy Wróblewski para 

esclarecer que os princípios formulados inseridos, específicos no texto do 

direito positivo, em relação à positividade, têm o mesmo efeito que uma 

regra. Denomina-os ‘princípios positivos do direito’, quando a própria norma 

prescreve, explicitamente, determinando o princípio. Até então nada inovador. 

 

  O que incomoda, porém, não é o princípio que já vem positivado 

pelo legislador, mas o processo de positivação de um princípio geral. Assim, 

para um princípio geral do direito ser positivado, Eros Roberto Grau apresenta 

dois processos:  

 

 i) a positivação dar-se-á com o resgate do princípio geral do direito natural 

para dentro do sistema positivo; e  

 

ii) o princípio geral seria descoberto, implicitamente no direito positivo. 

 

  

  Tal descoberta dentro do próprio direito positivo configuraria o 

que Eros Roberto Grau denomina princípio em estado de latência. De tal 

maneira estaria o princípio já dentro do ordenamento de modo implícito. 

Assim, não concordando muito, mas respeitando o entendimento, tal 

positivação seria dada pelo juiz ou intérprete. 

 

  A despeito deste  estado de latência, cabe expor as explicações de 

Eros Grau: “Tais princípios, em estado de latência existente sob cada 

ordenamento, isto é, sob cada direito posto, repousam no direito pressuposto 
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que a ele corresponda. Neste direito pressuposto os encontramos ou não o 

encontramos; de lá resgatamos, se nele preexistirem”
71

. 

 

  No Código Civil Comentado e  Legislação Extravagante, 3ª ed, 

Nelson Nery e Rosa Maria Andrade  defendem um entendimento o qual se 

assemelha ao de  Eros Grau, no sentido de que os princípios gerais do direito 

não são positivados.  

 

  Para se tornarem positivados, entendem que o processo ocorre 

por meio da cláusula geral, ou seja, “quando se inclui determinado princípio 

geral no direito positivo do País (Constituição, Leis etc.), deixa de ser 

princípio geral, ou seja, deixa de ser regra de interpretação e passa a 

caracterizar-se cláusula geral (...) o princípio positivado, ou norma-princípio, 

não é regra de interpretação, mas norma jurídica”
72

. O que leva a crer que, não 

obstante diferentes processos e denominações diferentes, tanto a positivação 

exposta por Eros Grau como a positivação apresentada por Nelson Nery e 

Rosa Maria traduzem-se em uma só.   

 

  Neste famoso estado de latência o princípio é capturado pelo 

aplicador, e como cláusula geral transforma-o em princípio positivado. Logo, 

surge um questionamento em face das exposições da autoridade supracitadas. 

Quem positiva um princípio? O legislador ou o aplicador do direito? Com as 

premissas oferecidas a  resposta é que ambos dariam tal positivação. 
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 Eros Grau, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 6ª Ed, São Paulo: Malheiros,  2001, p. 

104. 
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 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 3ª Ed., São Paulo: RT, 2005, p. 157. 
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  No entender pessoal a positivação só pode ser dada pelo 

legislador. Ocorre que muita jurisprudência é incorporada à norma, um 

processo comum visto até com o próprio CDC e a uniformização dos 

Tribunais. No entanto, é algo bem diferente da ação de um juiz ou um 

interprete ao "positivar" um princípio. 

 

  Dando voz  ao discurso de Humberto Ávila, já é suficiente a 

banalização dos princípios pela doutrina. O ato de positivar possui uma 

essência bem diferente que a exercida por um magistrado, mesmo nas grandes 

aberturas e total poder que o próprio sistema, que o próprio legislador lhe dá. 

 

 

4.2.2 Conceitos Legais Indeterminados 

 

 

  O que caracteriza os conceitos legais indeterminados
73

 são seus 

conteúdos e extensões totalmente genéricos, abstratos e imprecisos dentro da 

própria lei, ou seja, neste caso positivados. "Sempre se relacionam com a 

hipótese de fato posta em causa. Cabe ao juiz, no momento de fazer a 
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 Karl Larenz traz uma breve definição da versão dos conceitos jurídicos determinados pela 

função, e assim expressa: " Se os conceitos procurados hão de ser úteis para o <<sistema interno>>, 

não podem ser unicamente conceitos gerais abstractos que serão, com o progressivo grau de 

abstração, cada vez mais desprovidos de conteúdo. Tem antes que se tratar de conceitos em cujo 

conteúdo a relação de sentido subjacente a uma relação, com base num princípio determinante, é 

expressa em tal medida que, mesmo que necessariamente abreviada, continua a ser identificável. 

De facto, a ciência jurídica actual trabalha em larga medida com tais conceitos. Podemos chamá-los 

de << conceitos determinados pela função>>".(grifei) (Karl Larenz. Metodologia da Ciência do 

Direito, 4ª Ed, tradução Jose Lamego, Lisboa: Fundação Calouste Gukbenkian, 2005, p. 686). Cabe 

destacar que este princípio determinante defendido por Larenz seria a previsão, ainda que vaga, 

que o legislador deixou na norma. 
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subsunção do fato à norma, preencher os claros e dizer se a norma atua ou não 

ao caso em concreto"
74

.  

 

  No mesmo sentido que se estudou a Ordem Pública, positiva-se o 

comando e abre-se um grau da margem de discricionariedade ao magistrado. 

O legislador já positiva a solução para tal caso. Cabe  visualizar e afirmar se 

tal norma é aplicável ou não ao caso em comento. 

 

  Não há uma função criadora do magistrado. Este apenas 

preencherá a indeterminação com base em seus valores éticos, morais, sociais, 

econômicos, jurídicos, em síntese, diante da vagueza semântica proposital da 

norma, para completar-lhe o sentido e afirmar se é aplicável ao caso 

específico. O aplicador busca suas máximas de experiências, subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece (art. 335 do CPC). 

 

  Seguindo as orientações de Judith Martins-Costa, para que não 

haja uma confusão além da que realmente existe entre a dificultosa 

diferenciação entre os conceitos legais indeterminados e as cláusulas gerais, 

interessante observar tais normas em seus os campos funcionais. 

 

  O papel do aplicador da norma nesta modalidade de norma se 

limitará à análise do fato, à descrição do fato, visualizando a possível 

subsunção do fato à norma para aplicação do direito.  Logo, tal trabalho é 

sobre o campo factual. Judith Martins acresce que caberá:  
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 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 3ª Ed., São Paulo: RT, 2005, p. 157. 
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"averiguar quais são as conotações adequadas e as 

concepções éticas efetivamente vigentes, de modo a 

determiná-los in concreto de forma apta -, a verdade é que por 

se integrarem na descrição do fato, a liberdade do aplicador se 

exaure na fixação da premissa"75. 

 

 

De modo algum haveria uma criação de direito, apenas a 

interpretação do fato vago, na fattispecie.  

 

 

4.2.3 Cláusulas Gerais 

 

 

  Diferente dos conceitos legais indeterminados, as cláusulas gerais 

como um dos maiores instrumentos propiciadores da dinâmica do sistema, a 

Generalklauseln representa uma espécie de norma diretiva a ser utilizada 

precipuamente pelo aplicador. A um só tempo o legislador dá maior liberdade 

ao magistrado e o vincula. Da mesma maneira que os conceitos 

indeterminados, a cláusula geral é positivada.  

 

  A Cláusula Geral não é posta sem qualquer razão no meio de 

uma norma ou, principalmente, em um sistema jurídico. Detém funções de 

extrema importância, principalmente  sob o aspecto da dinamismo do sistema, 

para abarcar fatos sociais novos não previstos em lei. 
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 Judith de Martins-Costa. A Boa Fé no Direito Privado, São Paulo: RT,  1999, p. 326. 
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  Substancialmente são genéricas e abstratas, devendo sua 

valoração ser exercida pelo aplicador da norma. Tal exercício e abertura são 

dados pela própria previsão legal, nos dizeres de Larenz-Wolf, citado por 

Rosa Maria, a Cláusula Geral possui uma natureza de diretriz. 

 

  Para que não se confunda com o conceito legal indeterminado, a 

principal característica da cláusula geral é que a norma não oferece uma 

solução específica. Diante uma cláusula geral o magistrado ou intérprete 

concorrerá com a criação da norma, diante de uma atividade intelectiva mais 

complexa, ou seja, além da averiguação da possibilidade de subsunção de 

uma série de casos-limite na fattispecie, averiguar a exata individuação das 

mutáveis regras sociais às quais o envia para metanorma jurídica
76

. 

 

  Além desta inicial averiguação, deverá o aplicador da lei 

determinar a solução para o caso concreto. Aqui percebe-se uma grande 

margem (a este) na criação, determinação, desenvolvimento e mensuração 

nesta macro concreção. Pode ocorrer também que tais soluções estejam 

previstas como efeitos incidentes, assim restará ao juiz apenas exercer uma 

graduação de tais soluções existentes no sistema. Por ser uma graduação, não 

deixa de ser criação do juiz.  

 

   Acresce-se na cláusula geral a função e poder do juiz em dar a 

solução que melhor lhe convir, por óbvio com um suporte mínimo do que lhe 

seja o mais correto. "... para que lhe seja dada a solução que ao juiz parece 

mais correta, ou seja, concretizando os princípios gerais do direito e dando 
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 Carlo Castronuovo apud Judith de Martins-Costa. A Boa Fé no Direito Privado, São Paulo: RT, 

1999, p. 327. 
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aos conceitos legais indeterminados uma determinabilidade pela função que 

têm de exercer naquele caso concreto"
77

. 

 

  Conforme  já mencionado, a cláusula geral permite o dinamismo 

de qualquer sistema jurídico, eis o clássico BGB alemão que começou sua 

vigência em 1900 e até hoje permanece. Uns excelentes exemplos têm diante 

do CDC, que possui tanto cláusulas gerais como conceitos legais 

indeterminados, a situação do comércio eletrônico, a internet, dentre outras 

situações em que a cláusula geral pode ser utilizada. Antes de fazer uso das 

cláusulas gerais, observa-se que em muitas situações os conceitos legais 

indeterminados já resolveriam, pois o legislador abre para conceituação da 

sua solução de abusiva.  

 

  Fala-se das práticas comerciais abusivas (art. 39 CDC) e das 

cláusulas contratuais abusivas (art. 51 CDC). No art. 39 do CDC o legislador 

prescreveu que é vedado ao fornecedor, dentre outras, ou seja, um rol 

meramente exemplificativo. Este dentre outras dá ao magistrado a liberdade 

de valorar qualquer situação no comércio eletrônico como abusivo e aplicar 

os efeitos da vedação. 

 

  No art. 51 do CDC
78

 o legislador, no mesmo sentido, prevê que 

são nulas de pleno direito, entre outras. Novamente surge uma abertura para o 

magistrado entender uma cláusula contratual na aquisição/contratação de um 

produto ou serviço por meio da internet, por exemplo,  não prevista naquele 
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Rosa Maria de Andrade Nery. Introdução ao Pensamento Jurídico e à Teoria Geral do Direito 

Privado. RT, 2008, SP, p. 212. 

 
78

 Óbvio que no rol do art. 51 do CDC há inúmeras regras jurídicas que não carecem de nenhuma 

valoração do aplicador. 
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rol do artigo e considerá-las nulas de pleno direito, como o legislador 

determinou.  

 

  Assim, o sistema não ficaria engessado, esperando uma 

regulamentação específica. Até porque o juiz tem que julgar sua causa 

independente de tudo, não pode alegar ausência de lei. Ótima oportunidade de 

citar a máxima dai-me os fatos que eu te darei o direito. 

 

  Não se condenam as pretensões e os projetos de lei, muito longe 

disto. Inclusive, defende-se que sob o aspecto criminal o fato social destas 

novas mídias tem de ser urgentemente regulamentado pelo Poder Legislativo. 

O objetivo da pesquisa é tão somente demonstrar o funcionamento de um 

sistema jurídico, ou melhor, de um microssistema e seus respectivos 

instrumentos. 

 

  Retornando ainda às funções da cláusula geral, considera-se 

também como sua função a possível concreção dos princípios gerais do 

direito em princípio jurídico, conforme Larenz-Wolf, abrandam as 

desvantagens do estilo excessivamente  abstrato e genérico da lei
79

. 
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 Larenz-Wolf apud  Rosa Maria de Andrade Nery. Introdução ao Pensamento Jurídico e à Teoria 

Geral do Direito Privado. SP: RT, 2008,  p. 213. Acresce ainda a Profª. Rosa Maria com base nas 

lições de Judith Martins Costa: "Como as cláusulas gerais têm função instrumetalizadora, porque 

vivificam o que se encontra contido, abstrata e genericamente, nos princípios gerais de direito e nos 

conceitos legais indeterminados, são mais concretas e efetivas do que esses dois institutos. Cláusula 

geral não é princípio, tampouco regra de interpretação; é também norma jurídica, isto é, fonte 

criadora de direitos e obrigações. A cláusula geral é norma de ordem pública (v.g., CC 2.035 

parágrafo único) e deve ser aplicada ex officio, pelo juiz. Com essa aplicação de ofício, não se 

coloca o problema de decisão incongruente com o pedido (entra, ultra ou infra petita), pois o juiz, 

desde que haja processo em curso, não depende de pedido da parte para aplicá-la a uma 

determinada situação. Cabe ao juiz, no caso concreto, preencher o conteúdo da cláusula geral, 

dando-lhe a consequência que a situação concreta reclamar. 

A vantagem da cláusula geral é que ela permite que o sistema do CC seja revestido de maior 

mobilidade, abrandando a rigidez da norma conceptual casuística. Faz o sistema ficar vivo e 
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  Inevitável o levantamento da dúvida se a norma de ordem pública 

pode ser considerada uma cláusula geral ou um conceito legal indeterminado. 

Tal questionamento surge em função, inicialmente, de certa carência no 

direito pátrio em definir e tratar dos efeitos da ordem pública e, das soluções 

mais precisas, às vezes menos precisas e até inexistentes, inicialmente do 

conceito legal indeterminado e, seguidamente pela cláusula geral. 

 

  No estudo realizado da obra de Philippe Malaurie acerca da 

ordem pública,  concluiu-se que por ser de ordem pública a norma, de acordo 

com sistema – inglês, francês ou ex-soviético – há sanção decorrente da 

própria essência da ordem pública com possibilidade de confisco, nulidade e 

recusa de ação. 

 

  Pode, sim, existir liberdade da aplicação dos efeitos (sanções) de 

uma nulidade. Vislumbra-se uma sentença de cunho constitutivo negativo 

para os efeitos e uma sentença de cunho declaratório para nulidade do ato em 

si. Detalhes que serão estudados dentre os outros planos de existência, 

validade e eficácia. No entanto, conforme analogia nosso sistema opta pela 

solução de nulidade. 

 

  Rosa Maria de Andrade Nery defende que numa cláusula geral o 

juiz exerce uma função integrativa e que tal sentença teria natureza 

determinativa
80

. Característica que só aumenta tal dúvida. 

 

                                                                                                                                                                 

sempre atualizado, prolongando a aplicabilidade dos institutos jurídicos, amoldando-os às 

necessidades da vida social, econômica e jurídica. Evita o engessamento da lei civil". 
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  Sustentável nesta residual a dúvida se esta solução, por exemplo, 

do conceito legal indeterminado seria sinônimo de sanção? E se no sistema 

pátrio tal solução tem que estar prevista obrigatoriamente em lei para as 

normas de ordem pública? 

 

  Por óbvio, até por obediência a Paulo Freire, não fugirá de tal 

enfrentamento. Em um primeiro momento entende-se que pelo eidos da 

norma de ordem pública, por sua hierarquia suprajurídica, que esta já possui 

sua "solução", sua sanção, que não precisa ser prevista em lei.  

 

  No caso dos contratos do CDC nota-se dupla observação do 

legislador, no art. 1º do CDC. Há nítida afirmação que aquela norma é de 

ordem pública. Não obstante, no art. 51 do CDC o legislador também afirma 

que tais cláusulas são nulas de pleno direito. Seria uma re-confirmação da 

característica essencial da ordem pública da norma. 

 

  Ora, se a nulidade de pleno direito ainda permitisse uma 

graduação, poderia vislumbrar a ordem pública com cláusula geral. O que de 

maneira alguma seria o caso. Diante de tais considerações, prefere-se não se 

entender a norma de ordem pública do CDC como um conceito legal 

indeterminado
81

. 

 

  Enfim, a despeito das cláusulas gerais em si, foi apontada certa 

preocupação nesta criação pelos juízes de normas pela determinação dos 

conceitos. O receio era justamente tal limite de discricionariedade, 
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 Interessante observar que esta foi a mesma conclusão da Profª Judith, ao acaso, ao fazer uma 

comparativa de dispositivos para identificar o que seria cláusula geral e o que seria conceito legal 

indeterminado. 
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principalmente, sob os regimes totalitários, tendo como principal observador 

Wieacker
82

. 

 

 

4.3 Princípios Jurídicos Positivados e Regras Jurídicas como Normas 

 

 

  Para finalizar a pretensão de rascunhar a estrutura do 

microssistema jurídico do CDC, restaria o tratamento dos princípios jurídicos 

positivados e das regras jurídicas. Deste modo, necessária uma superficial 

abordagem acerca dos princípios e regras dentro de um sistema jurídico. Não 

só pela necessidade do tema no que tange o direito constitucional e sua ordem 

econômica, mas também para abordar considerações que vêm sendo feitas ao 

CDC, como lei principiológica.  

 

  As diferenciações entre princípios e regras, suas funções dentro 

de um sistema, suas ponderações e antinomias estão longe de chegar a um 

ponto pacífico. No entanto, optar-se-á em delimitar os pontos de interesse na 

conformação do microssistema e, principalmente nas aberturas dada aos 

juízes e intérpretes dentro do microssistema.   

 

  Hebert L. A. Hart nos seu pós-escrito
83

 da obra O Conceito de 

Direito, já considera a crítica direta de Dworkin àquela obra, exatamente  

porque Hart desconsidera os princípios no sistema jurídico. Também 

questiona o entendimento desafiador de Dworkin, o qual afirmava que para 
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 Este citado por Rosa Maria de Andrade Nery. 
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Hebert L. A. Hart, O Conceito de Direito, 4ª Ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
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Hart admitir os princípios em sua obra teria que renunciar também sua 

doutrina central. Debate que até então se encerrou, vindo uma nota em Justice 

In Robes de Ronald Dworkin acerca da mesma controvérsia, esta última sem 

qualquer provocação. 

 

  De grande pertinência a observação de Joaquim Gomes 

Canotilho ao afirmar que para se ter um sistema jurídico do Estado 

democrático só é admissível se este sistema normativo for aberto de regras e 

princípios. O mesmo traz um definição: Ab initio,  é um sistema jurídico 

porque é um sistema dinâmico de normas. É aberto devido a sua estrutura 

dialógica, ou seja,  aliado a sua dinâmica permite a capacidade de mudanças e 

aprendizagem abertas às concepções cambiantes da verdade e da justiça
84

.  

 

  Normativo porque devido às expectativas referentes a valores, 

programas, funções e pessoas serem feitas por meio da norma. E, enfim, é um 

sistema de regras e princípios, pois a norma pode ser manifestada sob a forma 

de um desses.  

 

  Com base nas lições de Ronald Dworkin, Canotilho e Eros 

Grau
85

, eles preferem entender que tanto as regras como os princípios 

jurídicos representam espécies do gênero norma. 

 

  José Joaquim Gomes Canotilho, com orientações pertinentes de 

Josef Esser e Karl Larenz, exporá mediante uma nota, os critérios julgados 
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José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 7ª Ed., Coimbra- Portugal: Livraria 

Almedina, p.1159. 
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Muito embora fazendo uso do argumento de autoridade, in casu,  autoridades, a doutrina e linha 

de pesquisa de Dworkin  já são adotadas por este que vos escreve. 
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relevantes não só para a diferenciação, mas também para a função destas duas 

espécies de normas jurídicas  em funcionamento dentro de um sistema 

jurídico
86

. 

 

Tais critérios, definições, diferenciações e funções das duas 

espécies de normas estão longe de se esgotarem; destaque-se, o modelo de 

sistema jurídico que está sendo adotado, o que minora um pouco a extensa 

controvérsia e complexidade do tema. 

 

Canotilho afirma que um dos ingredientes de tal complexidade é 

a dúvida consistente do que seja a função de um princípio, ou seja, se seriam 

apenas instrumentos de retórica argumentativa ou se são normas de conduta. 

O outro aspecto é a certeza e ciência de ter como verdade se o princípio e a 

regra  seriam espécies do gênero norma, diferenciando apenas o grau (quanto 

à generalidade, conteúdo informativo, hierarquia das fontes,  explicitação do 

conteúdo, conteúdo valorativo)
87

. 
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 Grau de abstração – os princípios apresentam um alto grau de abstração em relação às regras, 

estas conseqüentemente, possuem um mínimo de abstração; 

Determinabilidade em face de um caso – as regras são aplicadas praticamente de pronto, 

configurou a especificação da regra, esta é aplicada. Já o princípio, devido sua vagueza, precisará 

de certo grau de interpretação/valoração para intermediar sua aplicação; 

Fundamentalidade – os princípios são normas de natureza ou com papel fundamental no 

ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica nos sistema de fontes (ex.: princípios 

constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do 

Estado de Direito) (Cfr. Guastini, Lezioni sul Linguagio Giurídico, da obra de José Joaquim Gomes 

Canotilho, Direito Constitucional, 7ª Ed., Livraria Almedina, Coimbra, Portugal, p.1160); 

Proximidade da idéia de direito – os princípios têm vinculação direta no fim da justiça; no ideal 

de direito, as regras por outro lado podem se apresentar com aspectos funcional e organizacional 

que não precisam exprimir os ideais de direito e justiça; 

Da genética – os princípios representam a razão das regras, sua base constitutiva, seu fundamento. 

Nos dizeres de Esser, os princípios apresentam função normogenética fundamentante. 
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A despeito do questionamento inicial, faz-se necessário desde já 

ressaltar a diferenciação entre o que sejam princípios jurídicos e princípios 

gerais do direito. 

 

Os princípios gerais do direito, já tratados outrora aqui, possuem 

uma função de instrumento argumentativo, (estes sim) buscam decifrar ou 

traduzir as finalidades de determinadas disposições ou ainda possuem a 

função de revelar normas não expressas no texto da lei. Por consequência,  

dão liberdade aos aplicadores do direito no desenvolvimento, 

complementação e integração do direito.  

 

Em síntese, a função dos princípios gerais do direito será  

meramente de integração da norma jurídica para eventuais dúvidas e omissões 

das normas como bem preveem os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução ao 

Código Civil Brasileiro. No entanto, importante que fique claro, que estas 

modalidades de princípios não se confundem com nenhum modelo ou espécie 

de norma jurídica positivada. 

 

Não obstante repetitivo, é de bom alvitre relembrar que não é 

pacífico diferenciar os princípios gerais do direito dos princípios jurídicos. 

Inclusive não se pretende, nesta oportunidade, estudar e propor uma solução 

para tal diferenciação, muito embora já possua um entendimento – até o 

momento – claro a despeito do tema.  

 

Os professores José Joaquim Gomes Canotilho e Eros Roberto 

Grau
88

 fazem questão de diferenciar os princípios.  Hebert L. A. Hart, Nelson 
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 "Os princípios jurídicos que constituem regras jurídicas não podem ser valorados como 
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eficazes. Pertencem à linguagem do direito. Já os princípios gerais do direito pertencem à 
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Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, Humberto Ávila e Lafayete Josué 

Petter e Juarez Freitas ignoram totalmente tal diferenciação
89

. Ocorre que na 

busca da visualização do microssistema jurídico do CDC, são os princípios 

jurídicos que interessam, estes sim  concebidos como normas jurídicas, 

componentes do sistema jurídico. 

 

Na possibilidade de questionar se é cabível uma comparação 

qualitativa entre as regras e os princípios jurídicos, a resposta seria no sentido 

positivo. Os princípios jurídicos positivados representam norma de 

otimização. As regras são as normas específicas, as quais descrevem uma 

imposição/permissão/proibição. Pode-se até ousar repetir os muito 

contestados dizeres de Ronald Dworkin, no sentido que as regras são 

aplicadas all-or-nothing
90

. 

 

                                                                                                                                                                 

linguagem dos juristas. São proposições descritivas (e não normativas), através das quais os juristas 

referem, de maneira sintética, o conteúdo e as grandes tendências do direito positivo. Princípio 

geral do direito é, assim, princípio ainda não positivado, mas que pode ser formulado ou 

(re)formulado pela jurisprudência." (Eros Grau, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 6ª 

São Paulo: Ed, Malheiros,  2001, p. 79) 
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 Humberto Ávila, Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos,  4ª 

Ed., 2ª Tiragem, Malheiros Editores, São Paulo, 2005; José Joaquim Gomes Canotilho, Direito 

Constitucional, 4ª Ed., Livraria Almedina, Coimbra, Portugal; Hebert L. A. Hart, O Conceito de 

Direito, 4ª Ed., Fundação Calouste Gulbenkian, tradução de  A. Ribeiro Mendes, Lisboa 2005; 

Lafayete Josué Petter, Princípios Constitucionais da Ordem Econômica – O significado e o 

alcance do art. 170 da Constituição Federal, São Paulo, RT, 2005; Juarez Freitas, A interpretação 

sistemática do direito. 3ª Ed. rev. e ampl., Malheiros, São Paulo 2002; Eros Roberto Grau  A 

Ordem Econômica na Constituição de 1988, 6ª Ed, Malheiros, São Paulo, 2001; Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil Comentado e Legislação Extravagante,  3ª 

Ed., RT, São Paulo 2005. 

 
90 

É o famoso ou tudo ou nada, não haveria meio termo. Se não configurar a prescrição legal, não se 

aplica. 
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Desta maneira, relativo ao comportamento prescrito, as regras
91

 

representam normas imediatamente descritivas; é  característica da regra 

jurídica a previsão do comportamento. Os princípios  buscam a determinação 

da realização de um fim juridicamente relevante. 

 

A aplicação da regra no all-or-nothing  não é totalmente aceita 

por Robert Alexy, tampouco por Humberto Ávila.  Para estes, fatores como o 

da diferença quanto à colisão e quanto à obrigação que instituem devem ser 

considerados
92

. As funções de otimização que os princípios exercem em 

variados graus, segundo as possibilidades normativas e fáticas, também é a 

posição de Robert Alexy.  

 

Noutro pórtico, acresce Humberto Ávila que o princípio deve ser 

tido como uma cláusula de reserva,  logo de acordo com a casuística, deverá 

ser aplicado o princípio mais ponderado ao caso específico. 

                                                      
91 

Como as regras consistem em normas imediatamente descritivas e mediatamente  finalísticas, a 

justificação da decisão de interpretação será feita mediante avaliação de concordância entre a 

construção conceitual dos fatos e a construção conceitual da norma. Como os princípios se 

constituem em normas imediatamente finalísticas e mediatamente de conduta, a justificativa da 

decisão de interpretação será feita mediante avaliação dos efeitos da conduta havida como meio 

necessário à promoção de um estado de coisas posto pela norma como ideal a ser atingido. 

(Humberto Ávila, Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 4ª Ed., 

2ª Tiragem, São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p.66.)  
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 A diferença entre princípios e regras – segundo Alexy – não pode ser baseada no modo tudo ou 

nada de aplicação proposto por Dworkin, mas deve resumir-se, sobretudo, a dois fatores: diferença 

quanto à colisão, à medida que os princípios colidentes apenas têm sua realização normativa 

limitada reciprocamente, ao contrário das regras, cuja colisão é solucionada com a declaração de 

invalidade de uma delas ou com a abertura de uma exceção que exclua a antinomia; diferença 

quanto à obrigação que instituem, já que as regras instituem obrigações absolutas, não superadas 

por normas contrapostas, enquanto os princípios instituem obrigações prima facie, na medida em 

que podem ser superadas ou derrogadas em função dos outros princípios colidentes. (Robert Alexy, 

Rechtsregeln und Rechtsprizipien, Archives Rechts und Sozialphilosophie, Beiheft 25/20 apud 

Humberto Ávila, Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos,  4ª Ed., 

2ª Tiragem, São Paulo: Malheiros Editores,  2005, p.30.)  
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5 Visualização do CDC como um Microssistema Jurídico 

 

 

 

  Demonstradas não só a quantidade de controvérsias, mas 

principalmente os componentes necessários aptos a configurarem o CDC 

como um microssistema jurídico, no qual, conforme definição já utilizada. 

Numa conformação de rede axiológica coligada por institutos jurídicos, com 

uma linha dorsal estruturante fincada dos sete primeiros artigos do código, 

respeitada sua unidade e ordenação.  No caso do CDC, vislumbra-se um 

(micro)sistema dinâmico formado de regras jurídicas, princípios jurídicos 

positivados, cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados. 

 

  Não é de agora que é defendida por Nelson Nery Júnior a 

qualidade de microssistema do CDC. Não só isso, mas como um dos autores 

do anteprojeto do CDC, destaca a autonomia do Direito das Relações de 

Consumo
93

. A complexidade do CDC é tamanha que, além de tratar do direito 

material e o do direito instrumental, sua abrangência adentra não só no direito 

material sobre os Direitos: Constitucional, Civil, Comercial, Econômico, 

Administrativo e Penal. Sob o direito instrumental, o CDC prevê tratamento 

aos Direitos Processuais, Civil, Penal e Administrativo. 

 

  Outra característica do CDC é ser uma lei principiológica. O que 

redunda dizer que em qualquer campo do direito, no qual se configure uma 

                                                      
93 

Decorre daí a insistência de visualizar o CDC não só como um código de proteção e defesa do 

consumidor, mas também como uma lei especial que regula as relações de consumo. O que é bem 

diferente de defender ou só proteger o consumidor. Outro aspecto totalmente diferente é a 

utilização do instrumento legal mais a favor do consumidor. Por óbvio, se o fornecedor recebe 

alguma sanção deste instrumento é porque pelo menos de boa fé não agiu.  
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relação de consumo, por sua especialidade e pela sua principiologia, os 

ditames do CDC prevalecerão sobre as outras áreas do direito
94

.  

 

  Quanto à qualificação do CDC ser uma norma de ordem pública, 

muitas conclusões poderão se extrair do tema,  quando for abordado em 

capítulo próprio. Sobre o direito fundamental previsto no art. 5.º, XXXII da 

Constituição Federal poderia se questionar - como se questionou - se aquele 

direito representaria um direito de proteção ou de defesa.  

 

  Tal raciocínio leva à conclusão de que o legislador também 

positivou esta característica de o CDC ser uma norma de ordem pública. De 

modo que desnecessária a discussão de uma norma de ordem pública vista 

apenas pelo juiz. A função da ordem pública será dúplice neste caso, 

legislador e juiz trabalhando juntos. Além da delimitação que se faz da ordem 

pública positivada, poder-se-ia questionar – conforme verificado nas obras de 

Canotilho, Nery Jr. e Eros Grau – se esta norma de ordem pública seria social, 

econômica ou de proteção.  

 

  De tudo que foi exposto até o momento, não hesitaria em afirmar 

que a norma de ordem pública do CDC é de proteção. Pela essência de uma 

norma de ordem pública, um dos primordiais efeitos é a declaração ex officio 

de sua contrariedade ao sistema, variando apenas o modo de sanção ou função 

de que o juiz fará uso. Sob nosso sistema pátrio, não só no microssistema do 

CDC, o efeito é o da nulidade de pleno direito. 

 

  Sobre as cláusulas contratuais, propositalmente o legislador não 

hesita em repetir que são nulas de pleno direito no caput do art. 51 do CDC. 

                                                      
94

 Os próprios critérios de resolução das antinomias jurídicas assim estabelecem. 
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Desnecessário até fazer a leitura do art. 1º do CDC, mas esta característica de 

ser repetitivo, claro é inerente do próprio microssistema, aliado ao valor da 

operacionalidade. Nelson Nery Jr faz uma interessante observação quanto esta 

mudança de paradigma das invalidades para as nulidades de pleno direito: 

 

 

"Afastou-se ele do sistema de invalidades do Código Civil, do 

Código de Processo Civil e do Direito Administrativo. Como 

consequência, restou superado entendimento de que as 

nulidades de pleno direito independem de declaração judicial 

para se fazerem atuar no ato ou negócio jurídico em 

contraposição às nulidades absolutas, que precisam de 

pronunciamento judicial para produzirem seus efeitos de 

invalidação do ato ou negócio jurídico. Do mesmo modo, 

não há lugar para falar-se, no sistema do CDC, em nulidade 

absoluta e nulidade relativa de cláusulas contratuais abusivas. 

No regime jurídico do CDC, as cláusulas abusivas são nulas 

de pleno direito porque contrariam a ordem pública de 

proteção ao consumidor (Jacques Ghestin e Bernand Desché, 

Traité des contrats (la vent), cit., nº 26, ps. 22-23). Isso quer 

dizer que as nulidades podem ser reconhecidas a qualquer 

tempo e grau de jurisdição, devendo o juiz ou tribunal 

pronunciá-las ex officio, porque norma de ordem pública 

insuscetíveis de preclusão"95. (Grifos não originais). 

 

 

                                                      
95

 Nelson Nery, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentado pelos Autores do 

Anteprojeto, 10ª Ed., Direito Material, Vol. I, RJ: GEN - Editora Forense, 2011, p. 536-537. 



110 

 

  Quando se tratar dos planos de existência, validade e eficácia, 

ficará muito mais fácil vislumbrar esta necessidade de declaração/decretação 

do juiz. 

 

  Tratada a qualidade de ordem pública no CDC, não há como não 

visualizar a lei pura, crua, sem comentários ou anotações para traçar as linhas 

gerais deste microssistema. Por delimitação e para não fugir do fim do 

trabalho, serão apenas identificados os princípios positivados. 

 

  Sem embargo, a tarefa de identificar os princípios jurídicos 

positivados no CDC é deveras fácil. O legislador já fez tal papel sobre o 

Capítulo II, o qual trata a Política Nacional de Relações de Consumo, mais 

especificamente em seu art. 4º do CDC. 

 

  O legislador no caput do art. 4º do CDC traça as bases deste 

microssistema, dá os contornos teleológicos da norma, o qual justificará todo 

o mecanismo das relações de consumo, fazendo uso da letra da lei, tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses 

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

harmonia das relações de consumo. 

 

  Poderia chegar a um contra sensu por citar um princípio jurídico 

que não está diretamente positivado na Lei Nº 8.078/90, mas sua essência já 

foi descrita neste caput e ele está positivado na Lei Maior, ou seja, o Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana que, sem qualquer dúvida, deve ser 

considerado como um dos fundamentos do CDC, como um dos fins a ser 
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alcançado. Seguindo a norma infraconstitucional, o legislador positivou (art, 

4º, I a VIII, do CDC): 

 

 

a) princípio da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo – 

presume-se que dentro do mercado de consumo o consumidor é vulnerável, 

frágil, carecedor de todo este arcabouço protetivo; 

 

b) princípio da ação governamental – eis o papel do multifacetário Estado, 

tanto debatido sobre as lições de Alexy. É o Estado: Juiz; Legislador; 

Executivo; Ministério Público; Provedor; Interventor; Administrador; 

 

c) princípio da harmonização dos interesses dos participantes com base na 

boa-fé e equilíbrio nas relações – entende-se tal princípio como um dos mais 

importantes do CDC. Neste momento, fazendo uma leitura conjunta com o 

art. 170, V da CF, observa-se que o microssistema  não só busca a proteção e 

defesa do consumidor, busca principalmente regular as relações de consumo. 

Em linhas gerais, o princípio reflete um grande ideal de justiça. Não dar 

demais, nem de menos, dar o justo. Ou, como a antiga máxima romana 

honestere vivere, alterum non laedere e suum cuique tribuere.  

 

Logo, se há um consumidor de má-fé em face de um fornecedor 

de boa-fé, jamais será o fim desta norma defender ou proteger aquele. A 

busca é pela harmonia e equilíbrio da relação com base na boa-fé de 

consumidores e fornecedores. Uma outra característica que chama atenção 

neste princípio é o legislador determinando a Boa-Fé como um princípio. 

Afirma-se isto, pois mais à frente veremos a Boa-fé objetiva como cláusula 

geral e talvez como regra (situações dos momentos pré e pós-contratual); 
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d) princípio da educação e informação dos fornecedores e consumidores 

quanto aos seus direitos e deveres - sob tal princípio vislumbra-se mais um 

cunho pedagógico, de orientação dos atores no mercado de consumo; 

 

e) princípio do incentivo à criação pelos fornecedores de meios mais 

eficientes de controle e qualidade de produtos e serviços, e mecanismos de 

soluções de conflitos – observa-se em tal princípio algo assemelhado a 

Princípio da Ação Governamental, no entanto a incumbência neste caso seria 

dos fornecedores.  Observa-se, outrossim, fazendo um diálogo com o Direito 

Ambiental, algo em torno da precaução e da prevenção para o mercado de 

consumo; 

 

f) princípio da coibição e repressão eficientes de todos abusos praticados no 

mercado de consumo – neste princípio é observada uma grande preocupação 

no mercado de consumo, sobre o mercado lato, principalmente das práticas 

dos fornecedores entre si, destacando, por óbvio o aspecto concorrencial; 

 

g) princípio da racionalização e melhoria constante dos serviços públicos – 

retrata-se uma preocupação prevista no art. 37 da CF; repetida no art. 22 do 

CDC, principalmente sob os aspectos das privatizações, concessões e 

permissões. O Estado mantém-se titular destes serviços e, sob o papel de 

atuação ou intervenção, os serviços públicos cada vez mais chamam atenção, 

principalmente, diante da ineficiência dos órgãos fiscalizadores; 

 

h) princípio do estudo constante das modificações do mercado de consumo – 

tal aspecto ou função é mais observado por institutos privados ou raríssimas 

universidades. É algo que deveria ser mais efetivo, principalmente sob o 

aspecto da dinâmica deste microssistema. Utiliza-se mais uma vez do 
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exemplo do comércio eletrônico que está prestes a ser regulamentado, pode-se 

fazer uso também do fator do superendividamento.  
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6 Relação de Consumo 

 

 

 

  Há certa unanimidade na doutrina, entre estes, Nelson Nery Jr., 

Newton De Lucca, José Geraldo Brito Filomeno e Ronaldo Porto Macedo Jr. 

que, ao se referirem à relação de consumo, não restringiram estas a atos, 

negócios ou contratos de consumo. Devem-se vislumbrar as relações de 

consumo, definição que busca englobar além dos negócios jurídicos, todas as 

práticas e condutas corriqueiras no mercado de consumo. 

 

  Visualizar a relação de consumo apenas na negociação, na 

tratativa, é restringir por demais o âmbito de aplicação do CDC, bem como a 

intenção do legislador. Ademais, seria ignorar totalmente as equiparações
96

 de 

consumidores previstos no CDC. 

 

  Newton De Lucca, com base nas lições de Alcides Tomasetti, 

propõe dividir a relação jurídica de consumo em duas qualificações. A relação 

jurídica de consumo stricto sensu seria a relação derivada de um contrato, já a 

relação jurídica de consumo lato sensu abarcaria situações amplas onde não 

seja condicional a figura contratual.  

 

  O que não quer dizer, neste último tipo de relação, que não exista 

um efeito obrigacional; fazendo uso da definição de Tomasetti, são dotados de 

eficácia jurígena obrigacional. Práticas comerciais, tal como as publicitárias, 

figurariam nesta categoria de relação. 

 

                                                      
96

 Artigo 2º, parágrafo único do artigo 2º, art. 17 e art. 29 CDC. 
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  Não obstante, ao término deste trabalho restringisse a uma 

espécie das complexas possibilidades que existe na relação de consumo. 

Insiste-se na ideia de que se trata de uma norma positivada por meio do art. 

4º, III do CDC, de que mais que proteger ou defender o consumidor o CDC 

regula as relações de consumo. Tal assertiva implica em inúmeras 

consequências, tais como: 

 

 i) o CDC regula a relação de ambos participantes, o que pode ser utilizado 

em proveito do próprio fornecedor; 

 

 ii) o tratamento do CDC não se restringe ao contrato stricto sensu, pelo 

contrário, trata da relação global, do momento precontratual, contratual e pós-

contratual. Exemplo perfeito é que não há obrigações legais para tais 

momentos, a boa-fé objetiva, como princípio, não deixa de albergar as 

situações da culpa in contrahendo e da culpa post pactum finitum, ambas 

desembocando na responsabilidade civil, eficácias jurígenas intra-

obrigacionais
97

;  

 

iii) consumidor para o CDC não só é aquele que adquire ou contrata produtos 

e serviços, há três hipóteses de equiparações no qual o CDC dará guarida; 

 

 iv) a inserção no mercado de consumo de qualquer produto ou serviço já gera 

obrigações e consequentes responsabilidades;  

 

v) A tutela e o interesse do consumidor não só do ponto de vista individual, 

mas também como um interesse da grande massa, um interesse coletivo lato 

sensu;  

                                                      
97

 Ou extra obrigacional, como prefere Rogério Ferraz Donnini. 
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vi) o mercado de consumo não é objeto de interesse apenas do consumidor e 

do fornecedor, mas de toda economia, inclusive do mercado concorrencial; 

 

 vii) o CDC regula desde relações puramente disponíveis e patrimoniais, mas 

principalmente tutela os direitos indisponíveis;  

 

viii) as práticas comercias todas, abusivas ou não, posterior ou não ao negócio 

estrito estão reguladas pelo CDC, seja por regras, princípios, cláusulas gerais 

ou conceitos legais indeterminados. 

 

 

  O rol acima não é taxativo; é possível vislumbrar inúmeras outras 

razões para fixar as premissas das relações de consumo e não meramente atos, 

negócios ou contratos de consumo. 

 

  Sem qualquer embargo, a obra que trabalha aprofundadamente o 

tema é de Newton De Lucca, Direito do Consumidor – Teoria Geral da 

Relação de Consumo. Além de outros assuntos, trata da relação de consumo, 

partindo da relação social, passando pela relação jurídica lato até chegar à 

relação jurídica de consumo. 

 

  Hesita De Lucca tratar da relação jurídica sem antes tratar do 

significado de uma relação estrita. Para isto, cita o Vocabulário Jurídico de 

Plácido e Silva. Assinala, no verbete relação, os seus múltiplos sentidos. Num 

primeiro deles, de cunho popular, o termo é utilizado com idêntico senso de 
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rol de lista, 'em que as coisas se mencionam especificamente, ou em que se 

faz a descrição das coisas'
98

.  

 

  Cita ainda Newton, Pontes de Miranda para definir uma relação 

jurídica, nos seguintes termos: "a relação inter-humana, a que a regra jurídica, 

incidindo sobre os fatos, torna jurídica. De ordinário, está nesses fatos, como 

componente, ou como um dos componentes do suporte fático"
99

. 

 

  Faltam elementos precisos para oferecer uma definição da 

relação de consumo, no entanto, arrisca-se a propor seus elementos 

necessários, ou seja, o consumidor (em todas suas acepções), o fornecedor, o 

produto ou serviço, o mercado de consumo como cenário e a vigília do 

Estado. Por razoável, após excelente contribuição à comunidade jurídico-

científica, não iria desperdiçar a definição de Newton De Lucca, acerca da 

relação de consumo: 

 

 

"Como já frisei anteriormente, a noção de relação jurídica 

está visceralmente ligada a noção que se tem do próprio 

Direito. Com efeito, tanto podemos conceber a ordenação 

jurídica como um conjunto de normas, seguindo a tendência 
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 Newton De Lucca. Direito do Consumidor - Teoria Geral da Relação de Consumo, São Paulo: 

Editora Quartier Latin,  2003, p. 85. 

 
99

 Pontes de Miranda apud Newton. Direito do Consumidor - Teoria Geral da Relação de 

Consumo, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2003, p. 87.  Como a obra de Newton De Lucca teve 

como objeto principal a teoria geral da relação de consumo, fica a recomendação da leitura. Cabe, 

outrossim, citar os autores que foram citados na busca desta definição da 'relação de consumo' por 

este catedrático: Rudolf Von Ihering; Manoel A. Domingues de Andrade; Miguel Reale; Francisco 

dos Santos Amaral Neto; Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena; Caio Mario da Silva pereira; Clóvis 

Bevilácqua; Windscheid; Luis Gastão de Paes de Barros Leão; Santoro-Passarelli; Manoel 

Domingues de Andrade; Orlando Gomes; Serpa Lopes; dentre outros. 
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da teoria civilista clássica, como poderemos entendê-la como 

um sistema de relações jurídicas em que a ordenação 

transcende aquele aspecto estático de mero conjunto de 

normas e assume característica essencialmente de dinâmica 

de surgimento, modificação e extinção das relações jurídicas. 

A derradeira conclusão é a de que não se pode tentar formular 

um conceito único de relação de consumo, a exemplo do que 

ocorreu com a relação jurídica, sendo necessário o recurso à 

dicotomia, relação jurídica de consumo em sentido estrito 

(aquela que se estabelece entre um fornecedor e um 

consumidor-padrão de que trata o art. 2º, caput, do CDC) e a 

relação jurídica em sentido lato (aquela que se estabelece 

entre um fornecedor e o consumidor por equiparação, previsto 

este último quer pelo parágrafo único do art. 2º, quer pelo o 

art. 17 quer, ainda, pelo art. 29; todos do CDC), para que se 

compreenda adequadamente os diferentes aspectos do âmbito 

de aplicação dessa disciplina normativa"100. 

 

 

  E põe-se novamente em voga os 20 anos de CDC e toda vez que 

se trata do assunto dos consumidores por equiparação é gerado um espanto, 

algo como tido por inadmissível, excessivo, dentre outros termos. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
100

 Newton De Lucca. Direito do Consumidor - Teoria Geral da Relação de Consumo, São Paulo: 

Editora Quartier Latin, 2003, p. 203-204. 



119 

 

7 Concepções objetiva e subjetiva do consumidor   

 

 

 

  Lamenta-se o desconhecimento do estudo acerca do Conceito 

Jurídico de Consumidor
101

 de Thierry Bourgoignie por considerável parte dos 

professores da cátedra do direito das relações de consumo e até daqueles que 

militam com a matéria constantemente. A conclusão do professor belga 

estendendo a definição de consumidor pode até contrariar o entendimento e os 

fins desta tese. No entanto, mais válido é o compromisso científico e o 

respeito aos entendimentos adversos. Neste caso específico, um mínimo 

detalhe o qual se tentará  argumentar  sua não aceitação por completo. 

 

  Sem qualquer embargo, o artigo desenvolvido na Revista de 

Direito do Consumidor nº 02 permanece atual. Não só isso, o estudo tanto 

tem inestimável valor científico que foi inserido na própria obra de 

Bourgoignie, Élements pour une théorie du droit de la consommation, 

Bruxelles: Story Scientia, 1988.  

 

  Bourgoignie tem duas concepções de consumidor: uma 

concepção objetiva e uma concepção subjetiva. A opção pelas concepções 

diferentes trazidas por Thierry Bourgoignie não quer desmerecer ou 

desconsiderar a antiga dicotomia entre a teoria maximalista e finalista, 

tampouco tratar da figura de um "consumidor intermediário". 
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   O professor belga estudou de forma aprofundada essa divisão 

entre as duas concepções, já estudadas também na doutrina brasileira por 

Fábio Ulhoa Coelho e Newton De Lucca, ambos com raízes comercialistas. 

 

 

7.1 O consumidor como uma das fases do sistema econômico-

mercadológico  

 

 

Pelo prisma puramente econômico o ato de consumir representa 

um fenômeno de destruição técnica dos bens (expressão não tão adequada 

para contratação de serviço). Fica subentendido ser este que consumou o 

último ato ser destinatário final do bem ou do serviço. Poder-se-ia, então,  

intitulá-lo – num primeiro momento – de consumidor.  

 

Este ator, consumidor, seria o responsável pelo último 

movimento de todo um ciclo econômico; ele é aquele que destrói um bem, ou 

mais precisamente, destrói a sua substância, utiliza-o
102

. 

 

  Dentro de qualquer método de produção, um dos papéis do 

consumidor sobre a tutela de Bourgoignie – seria pôr este no centro de um 

ciclo econômico global, o qual faria parte do ciclo: produção-distribuição-

troca-consumo
103

. Desta maneira, concluir-se-ia que o consumo faz parte 

como um dos elementos dos atos e movimentos do mercado.  

                                                      
102
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  O ato de consumir está totalmente acoplado ao funcionamento do 

sistema de mercado, consequentemente, da atividade econômica. A ação de 

consumir faz parte da estrutura da sistemática economia de mercado. 

Pertinente à observação de Bourgoignie sobre o papel do consumidor na 

economia: 

 

 

“Situar o papel desempenhado pelo consumidor no centro de 

um sistema econômico não pode, então, se fazer a não ser a 

partir do exame das condições dentro das quais se exerce a 

função de consumo no centro do sistema econômico 

considerado e as relações de interdependência existentes, no 

sistema, entre os diversos elementos da totalidade produção-

distribuição-troca-consumo”104.  

 

 

  A retórica de que o fornecedor produtor no planejamento de sua 

produção tem como objetivo a satisfação de desejos ou necessidades dos 

consumidores não é tão bem aceita. Destaca-se inicialmente a possibilidade 

de maximização de lucro e, não menos importante, uma grande preocupação 

com a concorrência.   

 

  Thierry Bourgoignie defende que: “A escolha do empresário em 

fabricar tal bem, e não outro, não resulta tanto da consciência ou do 

conhecimento que ele tem do estado das necessidades do consumidor, mas da 
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possibilidade maior ou menor de rentabilizar um dos fatores de produção, do 

capital, fator privilegiado entre outros, o que lhe assegura a acumulação”
105

. 

 

  Não restaria nenhuma dúvida de que é o mercado que conduzirá 

as demandas, impondo e controlando, sejam os desejos, sejam as necessidades 

do consumidor
106

. Falar em liberdade de escolha do consumidor é algo que 

não traduz bem a realidade. Toda criação de normas de comportamento e 

normas sociais fica a cargo dos fornecedores diante da busca pelo lucro e a 

preocupação com o mercado.  

 

  Conforme Nobert Reich, em um processo de circulação e de 

intercâmbios de mercadorias organizado de tal forma, o consumo constitui, de 

certo modo, o último elo de um sistema de produção e circulação baseado na 

divisão de trabalho
107

. O ato de consumir, sem embargo, é um dos elementos 

do complexo funcionamento do mercado. Para enxergar uma realidade óbvia, 
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qualquer (des)regulagem no mercado repercutirá na etapa final do ciclo, ou 

seja, o consumo. 

 

 

7.2 Concepção objetiva 

 

 

  Por concepção objetiva da relação de consumo, deve ficar 

entendido aquela que se funda apenas  no ato de consumo. Tem como topoi o 

processo econômico-mercadológico, visualizando na última fase do processo 

o consumo.  

 

  A crítica neste tipo de concepção traz um argumento de que 

qualquer um que consumisse no mercado – sejam insumo, bens de capital ou 

de investimentos para empresas – estaria abrangido pelo ordenamento do 

Direito das Relações de Consumo. Isto implicaria num desvirtuamento da 

teleologia da Política das Relações de Consumo, a qual busca pôr no sistema 

econômico o verdadeiro consumidor. 

 

   Sob tal concepção, o ato jurídico onde o bem de consumo fosse 

retirado (em última etapa do ciclo) do mercado, eliminando totalmente ou 

parcialmente o bem em comento. A retirada parcial ou total do valor 

econômico se deve ao fato de o bem poder voltar ao mercado; trata-se dos 

denominados bens de ocasião. 

 

Assim, para ser tido como consumidor só se faz necessária a 

retirada do mercado de consumo do bem (ou serviço), diminuindo ou 

retirando totalmente seu valor econômico. Por óbvio, critérios como da 
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destinação final ou da vulnerabilidade não importariam, podendo empresas, 

profissionais, comerciantes etc. retirar do mercado bens de produção, bens de 

capital e investimentos, recebendo a denominação de consumidor. 

 

 

7.3 Concepção subjetiva  

 

 

A despeito da  concepção subjetiva de  consumidor, esta possui 

como alvo a pessoa que pratica o ato de consumo sob o ordenamento do 

CDC, delineado pela presunção do princípio da vulnerabilidade. Além de, 

principalmente, ser destinatário final e não profissional.  O respeito à 

dignidade humana é relevado nesta concepção, o consumidor é tido como 

cidadão, como homem. Bourgoignie sobre esta concepção lembra que o maior 

interesse nesta ocasião é mais sobre a pessoa do que sobre o ato de consumo; 

deve ser abordada mais a intenção de consumo do que o fato de consumo.  

 

A concepção subjetiva vai de encontro à concepção objetiva, 

justamente por esta desconsiderar, além do fator humano, as influências e 

métodos que o mercado se utiliza para atingir seu fim. 

 

Tal entendimento é o que mais se encaixa no conceito do CDC, 

em verdade parece até desenvolvida para o próprio microssistema. Além de 

diferente de algumas legislações consumeristas, o CDC preferiu utilizar-se da 

definição de consumidor vinculada à destinação final. 

 

Numa possível aquisição ou entrada da posse, como adquirente 

ou usuário de produtos e serviços, a definição de consumidor sobre a 
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concepção subjetiva abarcaria todas estas relações, desde que o fator humano, 

sua vulnerabilidade, aliados à destinação final, estivessem presentes.  

 

Aspecto que justifica também nosso ordenamento das 

equiparações de consumidor (critério da destinação final neste caso fica à 

parte). Logo, não se faz necessário que seja albergado pelo ordenamento do 

CDC para que seja considerada uma relação jurídica de consumo. “A 

definição de consumidor deve compreender todo usuário de um produto ou 

serviço sem ter que considerar a natureza da relação jurídica ocorrida pela 

transferência do bem ou da prestação, nem mesmo a existência de uma 

transação” 
108

. 

 

Dos clássicos exemplos, suficiente apenas imaginar um cidadão 

(ainda não como consumidor) inserido no mercado de consumo sofrendo o 

efeito de uma publicidade, ou seja, não há uma relação já estabelecida, mas de 

acordo com o caso já pode existir uma obrigação/responsabilidade (art. 29 

CDC).  

 

Dentre outros, os acidentes aéreos. O cidadão que teve sua 

moradia atingida não possuía nenhuma relação estabelecida com a empresa de 

transporte aéreo. Entretanto, será equiparado ao consumidor por ser vítima do 

acidente de consumo (art. 17 CDC), gerando conseqüente obrigação daquela 

empresa. 

 

Apesar do CDC no caput de seu artigo 2º prever a destinação 

final para a caracterização de uma relação de consumo, in casu, configurando 
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uma relação jurídica típica, estrita, nem de longe seria intenção do 

ordenamento dar guarida apenas a tais casos.  

 

Chama-se atenção, mais uma vez, que não só os contratos e as 

relações estritas, mas as obrigações jurídicas em sua forma ampla são 

amparadas também pela Lei Nº 8.078/90. Há de ficar claro que qualquer 

fornecedor que se estabelece no mercado de consumo acumula a 

responsabilidade de sua atividade, no risco de seu negócio.  

 

Importante destacar também uma preocupação do CDC com o 

mercado de consumo. Neste sentido é proposto o perfeito diálogo e sintonia 

das fontes da Lei Nº 8.137/90, com a da Lei Nº 8.078/90 e com a Lei Nº 

8.884/94. 

 

Acompanha-se Newton De Lucca, no sentido de que, muito 

embora realizada uma construção de uma concepção subjetiva de consumidor, 

as dificuldades ainda permanecem. Isto decorre do fato de que dentro da 

concepção subjetiva existe a teoria finalista.  

 

 

7.4 Ato e Atividade de Tullio Ascarelli e Newton De Lucca – Um 

paradigma comercialista investigando a relação de consumo 

 

 

   Estratégia bastante útil, porém não definitiva, é verificar a 

existência de uma relação de consumo ou não pelo método já utilizado pelo 

Direito Comercial há algum tempo. É a averiguação se o caso em tese está 

configurando um ato isolado ou uma atividade.  
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  Expõe De Lucca, com suporte de Tullio Ascarelli, que: “O ato, 

como sabemos, consiste numa ação isolada praticada por alguém. Trata-se de 

algo episódico ou ocasional. Na atividade, ao contrário, há uma sucessão 

repetida de atos, praticados de maneira organizada, de molde a caracterizar-se 

numa constante oferta de bens ou de serviços à coletividade” 
109

. 

 

  Não se busca com isso fornecer um ponto final nas eternas 

discussões acerca da existência ou não de uma relação de consumo, muito 

longe disto. Ocorre que não se pode ignorar a utilidade e esclarecimento 

trazidos por Newton de suas raízes comercialistas.  

 

  No direito, em específico na ciência jurídica, há um grande risco 

em afirmar que algo é absoluto, que determinada controvérsia chegou a um 

fim. Até porque se assim fosse, a ciência jurídica perderia seu interesse. 

 

  Entretanto, aproximações de soluções, excelências de estudos 

não podem nem devem ser ignorados. Vislumbrar que em determinada 

relação há um ato ou uma atividade fornece um exímio suporte para o 

enfrentamento da investigação da relação jurídica de consumo. 

 

  Retirando do mercado de consumo um serviço ou produto – 

episodicamente – estará se configurando um ato. Ato este que não é 

sistematizado ou organizado, sem qualquer habitualidade; o produto ou 

serviço não entrará numa cadeia de produção de determinada atividade. Logo, 

presente então estaria uma relação de consumo. 
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  Adversamente, um ato sistemático organizado – configurando 

uma verdadeira atividade organizada para produção ou circulação de serviços 

e bens, atividade que faz parte de determinada cadeia produtiva – reflete, sem 

embargo, numa atividade típica empresarial, ou melhor, não consumerista. 

Atividade esta que não deve ser tutelada pelo CDC. Tullio Ascarelli esclarece 

esta atividade tipicamente empresarial: 

 

 

“A atividade não significa ato, mas uma série de atos 

coordenáveis entre si, em função de uma finalidade comum. 

O termo ‘ato’, ao invés de ser tomado em seu alcance jurídico 

técnico, deve ser nesse particular entendido, ao menos para as 

pessoas físicas, como equivalente a ‘negócio’ (no sentido 

vulgar), por sua vez resultante de um ou mais atos jurídicos, 

dado que, para as pessoas físicas, é uma pluralidade de 

‘negócios’ e não puramente de ‘atos’, que pode se apresentar 

como coordenada a uma ‘atividade’ e, por isso, elemento 

integrante desta. Essa referência serve para excluir, em minha 

opinião, a qualificação de empresário em razão do 

cumprimento de uma pluralidade de atos que tenham, de per 

si, mero valor instrumental, relativamente a outras operações 

às quais se deve remontar. Assim, a reiterada subscrição ou 

mesmo negociação de cambiais não representa, por si só, uma 

atividade empresarial, a qual ao contrário resultará das 

operações ulteriores, em relação às quais a emissão e a 

circulação de cambiais são meios instrumentais, como, por 

exemplo, compra e venda de mercadorias a crédito ou a 

própria intermediação no crédito”.110. 
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  Sugere-se apenas a substituição da terminologia empresário por 

fornecedor. Lembrando que a definição dada pelo CDC a ‘fornecedor’ é 

muito mais abrangente do que a terminologia ‘empresário’ das normas 

civilistas e comercialistas. Relembrando as ponderações de Fábio Ulhoa 

Coelho que todo empresário é fornecedor, mas nem todo fornecedor é 

empresário.  

  

 

7.5 O Fornecedor 

 

 

Mais tranquila – sem qualquer dúvida – é a verificação do  

fornecedor na relação de consumo, graças à amplitude que o legislador deu ao 

defini-lo. Não há melhor explicação do que o próprio texto do art. 3º do CDC, 

que prevê: 

 

 

“fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços”. 

 

 

A lei buscou ao máximo abarcar todas as situações e todos os 

tipos de atividades no mercado de consumo. Conforme se observa no texto 

legal, uma simples pessoa física é fornecedora, assim como é o Estado, 

principalmente em suas atividades privativas e de prestação de serviço. 
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A definição de fornecedor oferecida pelo legislador do CDC, 

além de não deixar a menor margem para interpretações, busca englobar no 

risco da atividade desenvolvida todos que fazem parte daquela cadeia. Desde 

uma mera oferta, uma publicidade, uma prática comercial, passando pela 

atividade propriamente dita, com a prestação de serviço ou produção de 

produto. 

 

Imagina-se que finaliza com o comerciante, o fornecedor, que 

tem contato direto com o consumidor. Logo, institutos, associações civis, 

entes despersonalizados e até uma pessoa física que vende balas ou frutas no 

semáforo, pela definição do CDC, são considerados fornecedores. 

 

Enfim, diferentemente da definição dos consumidores e suas 

equiparações, o legislador ampliou ao máximo a definição do fornecedor. A 

posição de poder do fornecedor em face do consumidor sempre é patente. O 

fornecedor, em regra, será o hipersuficiente da relação, detentor do poder e 

dos conhecimentos, em relação aos consumidores. 

 

Da leitura do art. 3º do CDC, o legislador define ainda os for-

necedores como aqueles que: “desenvolvem atividades de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”; busca 

separar os fornecedores de produtos e os fornecedores prestadores de 

serviços. 
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8 Submissão estrutural, vulnerabilidade e a divulgada mitigação ou 

flexibilização da análise  da destinação final 

 

 

 

  Do estudado microssistema, no rol dos princípios jurídicos 

positivados, percebeu-se no corpo da norma a presunção iuris et de iure de 

que, exclusivamente dentro do mercado de consumo, o consumidor é 

vulnerável.  

 

  Em outros termos, apresenta certa submissão estrutural que 

Nobert Reich sempre defendeu. “Quanto ao direito do consumidor, parece 

importante assinalar que ele não pode ser compreendido somente como 

disciplina tutelar, sob pena de estarmos reconhecendo, de certo modo, que o 

fundamento axiológico de todo esse direito nada mais é do que a tal 

submissão estrutural”
111

. 

 

  Neste microssistema jurídico do CDC, sem desmerecer que a 

vulnerabilidade ou submissão estrutural seria a razão essencial da norma 

protetiva, não é despercebido o fator (também princípio positivado) da 

harmonia e equilíbrio da relação de consumo com base na boa-fé.  

 

  Tal presunção permite não gerar nenhum espanto ao se deparar 

dentro do mercado de consumo uma relação de consumo onde se apresente 

um consumidor não vulnerável; entretanto, com uma relação de consumo 

possivelmente desequilibrada. É certo que os consumidores efetivamente não 
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vulneráveis podem e devem receber o mesmo paternalismo da norma 

protecionista
112

.  

 

  Sem embargo o CDC busca em 90% dos casos proteger a parte 

vulnerável da relação, mas também este mesmo ordenamento procura a 

harmonia, o equilíbrio das relações. 

 

  Não é novidade nem causa espanto o fato de que o 

comportamento do mercado mude conforme as variáveis econômicas. O 

Estado, num primeiro momento, permanece inerte a tais movimentos. Um 

mercado ideal, com uma concorrência leal com consumidores e fornecedores 

exercendo uma relação harmônica e equilibrada, está longe de acontecer. 

  

  A concorrência entre fornecedores, a lealdade entre si e, como 

consequência, para com o consumidor, provocaram uma necessária 

intervenção do Estado. Carlos Alberto Salles ressalta que: “... este ideal de 

liberdade de mercado foi progressivamente corroído por obstáculos técnicos e 

econômicos, que obstaram a livre concorrência e a mobilidade social 

necessária para o funcionamento do sistema. O resultado foi um processo 

crescente de estratificação social e de formação de oligopólios e cartéis na 

economia”
113

. 
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  Logo, o ideal seria que o mercado permitisse aos seus atores a 

viabilidade de negociações e a boa e harmônica relação entre seus indivíduos. 

Nisto inclui-se sob tal cenário não só o consumidor relacionado com o 

fornecedor, mas o Estado e as relações entre fornecedores também.  

 

  Figura-se uma das possibilidades da intervenção do Estado no 

mercado. Um dos objetivos, preservar a figura do consumidor, o qual não tem 

condições de suficiência em face dos fornecedores. “A intervenção estatal em 

defesa do consumidor possibilita um acirramento da atividade concorrencial, 

uma vez que permite a formação da demanda de maneira mais qualitativa, 

aprofundando a dinâmica da concorrência e garantindo uma maior 

seletividade no mercado” 
114

. 

 

  Enfim, é questionado se a vulnerabilidade foi positivada ao acaso 

apenas no mercado de consumo. Por que não ampliar uma vulnerabilidade 

presente em qualquer relação de consumo? Bem, o legislador não utiliza 

palavras inúteis. 

 

  Acompanha-se Newton De Lucca, no sentido de que a 

vulnerabilidade para ser tutelada pelo CDC deve ser verificada apenas no 

mercado de consumo. Esclarece o professor: “Daí me parecer acertada a 

conclusão de que a expressão mercado de consumo não se apresenta como 

mero complemento da frase. A vulnerabilidade do consumidor – ainda que 

potencialmente existente fora desse mercado de consumo – não poderia 
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encontrar-se albergada, para efeitos de aplicação da legislação tutelar, senão 

inserida dentro desse mesmo mercado”
115

. 

 

  Tal assertiva, comum no direito, levaria a outro questionamento. 

O que seria este mercado de consumo, qual sua natureza jurídica
116

? Pois 

bem, querem reformar a norma do CDC ignorando inúmeros questionamentos 

que permanecem em aberto. Já sendo redundante, não se condena a causa em 

alguns de seus termos, no entanto, insiste-se numa necessidade de maior 

maturação deste modelo mundial de microssistema jurídico de proteção e 

defesa do consumidor. Não se deve vendar os olhos da aplicabilidade desta 

mesma norma vintenária, nos mais diversos setores administrativos, judiciais 

e acadêmicos. 

 

  Muito tem se preocupado com o que se tem lido em algumas 

isoladas doutrinas, e agora, mais recentemente, com uma matéria na página do 

STJ na internet acerca da aplicação do CDC a um consumidor intermediário. 

Ou seja, encena-se uma tendência de mitigar ou flexibilizar a análise da 

destinação final em detrimento de supervalorizar a presunção da 
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CDC, por exemplo, ainda não albergaria alguma situação. O que não quer dizer que possível  

situação não possa ser apreciada por uma outra norma. 

 
116

 Nobert Reich arrisca a definir o mercado de consumo como: “em um processo de circulação e 

de intercâmbio de mercadorias organizado de tal forma o consumo constitui, de certo modo, o 

último elo de um sistema de produção e circulação baseado na divisão do trabalho” (Mercado Y 

Derechos, traducción de A. Font de Ribas, Ariel, Barcelona, 1985, p.158, da obra de Newton De 

Lucca.  Direito do Consumidor, São Paulo: Ed. Quatier Latin, 2003, p. 181.) 
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vulnerabilidade da parte que adquire produto ou serviço independente de sua 

destinação. 

 

  A defesa que se faz é a mesma. Não é porque o CDC tem 20 anos 

que se pode partir para outro plano, seja por reformas, seja por aplicação 

demasiada. A preocupação – repete-se – é ainda com a fase de maturação, 

com uma possível banalização do microssistema. 

 

  Por experiência própria, observam-se alguns aspectos de tais 

tendências. Inicialmente alguns tribunais, alguns juízes ainda aprendem a 

utilizar o CDC. Para se ter uma ideia no Tribunal de Justiça, onde até o 

momento se trabalha, por três anos ininterruptos organizou-se o setor do juízo 

de admissibilidades de Recursos Especiais e Recursos Extraordinários.  

 

  De início para suspensão dos recursos que tratassem de 

controvérsias bancárias na forma do art. 543-C do CPC e, seguidamente, para 

aplicação dos efeitos vinculativos
117

, por exemplo, do paradigma REsp 

1.061.530-RS. Apesar de mais na frente tratar deste paradigma específico, 

para fins de aplicação dos efeitos previstos na norma instrumental, necessário 

se fazia, ao menos, o uso do método distinguishing do paradigma com o 

processo suspenso na origem. 

 

  Lembra-se e verifica-se que não eram nem um, dois ou três casos 

de apelações fundamentadas apenas com dois argumentos que justificavam a 

aplicação do CDC: i) parágrafo inicial trazia os dizeres que depois do 

julgamento pelo STF da ADI 2591, o CDC é aplicável aos bancos; e  ii) 

Conforme Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é 

                                                      
117

 Vinculação de questionável constitucionalidade. 
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aplicável às instituições financeiras. Encerrado os fundamentos diante das três 

câmaras cíveis do respectivo TJ. Algumas decisões mais recentes já mudam 

tal panorama por força da aplicação do Art. 543-C, § 7º, II, do Código de 

Processo Civil. 

 

  Enfim, para que o argumento e o discurso não fiquem vazios ou 

apenas com base retórica, eis algumas ementas dos arestos das 1ª, 2ª e 3ª 

Câmaras Cíveis (todas as Câmaras Cíveis), respectivamente do TJRN. 

Detalhe para a data do julgado, in verbis: 

 

 

"CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE 

CRÉDITO RURAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PRORROGAÇÃO 

DO DÉBITO APRESENTADO NA CÉDULA DE 

PRODUTO RURAL FINANCEIRA. NECESSIDADE DE 

FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DA 

DÍVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

SENTENÇA QUE REVISOU OS TERMOS DO ACORDO 

FIXANDO OS JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL 

DE 1% (UM POR CENTO) AO ANO E A MULTA 

MORATÓRIA PARA 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O 

VALOR DA DÍVIDA. FALTA DE INTERESSE 

RECURSAL NESTE ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO." (Apelação Cível n° 2011.010000-5; 

Apelantes: Granja Caicó Ltda e outros., Advogados: Dr. 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira (18294/PR) e outros; 

Apelado: Banco do Brasil S/A., Advogado: Dr. Antônio 



137 

 

Alves de Macedo (2403/RN); Relator: Dr. Nilson Cavalcanti 

(Juiz Convocado), 1ª Câmara Cível à unanimidade, julgado 

em Natal, 03 de maio de 2012)118. 

 

 

"CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. 

TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSÁRIA A 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. VEDAÇÃO DO 

ANATOCISMO. SÚMULA 121 DO STF. DECLARAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170, DE 23 DE AGOSTO DE 

2001, QUE AUTORIZAVA A CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS PELAS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, PELO PLENÁRIO. 

VINCULAÇÃO DAS CÂMARAS AO ENTENDIMENTO 

DO ÓRGÃO PRINCIPAL DA CORTE. COBRANÇA DE 

                                                      
118

 Eis o trecho do voto que investiga a aplicabilidade do CDC: "Preambularmente, destaque-se que 

deve ser aplicado ao caso vertente o conteúdo normativo do Código de Defesa do Consumidor. É 

por demais consabido que a atividade bancária se encontra abrangida pela Lei N° 8.078/90, 

consoante textualmente descrito em seu art. 3º, § 2º e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Súmula 297), conforme se infere dos textos abaixo: 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.(...) § 2º. Serviço 

é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 

natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista. Súmula nº 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras". 
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TARIFA BANCÁRIA DE ABERTURA DE CRÉDITO. 

RESOLUÇÕES 3.517/07, 3.518/07 E 3.693/09 DO 

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (BACEN). 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

CONFIGURAÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. 

POSSIBILIDADE. GARANTIA AO EQUILÍBRIO 

CONTRATUAL. CONDENAÇÃO UNICAMENTE DO 

BANCO APELANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO". 

(Apelação Cível N° 2011.010934-0 - Natal, Apelante: Banco 

Honda S.a., Advogada: Elísia Helena de Melo Martini; 

Apelado: Mano A Mano Aluguel de Veículos Ltda., 

Advogada: Zilma Bezerra Gomes de Souza, 2ª Câmara Cível 

do TJRN à unanimidade, Relatora: Juíza convocada Berenice 

Capuxú de Araújo Roque, Natal, 31 de janeiro de 2012)119. 

 

 

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO 

EM DEMANDA REVISIONAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

INDUSTRIAL). JULGAMENTO EXTRA PETITA. 

SENTENÇA PROLATADA DE ACORDO COM O 

PEDIDO. NULIDADE DO JULGAMENTO AFASTADA. 

APLICABILIDADE DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO 

                                                      
119

 Julga-se importante demonstrar o primeiro parágrafo do voto, no qual se defendeu a não análise 

da destinação final. Neste caso específico, a aquisição foi de um automóvel para uma locadora de 

automóveis: “Inicialmente, ao ser publicada a Súmula nº 297, o STJ pacificou o entendimento 

acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolva 

entidades financeiras, in verbis: 'O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras'. 

Assim, em sendo aplicável o CDC às atividades financeiras é possível a revisão das cláusulas dos 

contratos, com a consequente declaração de nulidade, se abusivas ou se colocarem o consumidor 

em situação amplamente desfavorável, de acordo com o art. 51, IV do respectivo estatuto". 
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PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. REVISÃO 

DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS 

REMUNERATÓRIOS LIMITADOS A 12% AO ANO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 

CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS APLICADOS EM 

DESCONFORMIDADE COM ART. 21 DO CPC 

(SUCUMBÊNCIA MÍNIMA). DECISUM REFORMADO 

EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO 

PARCIAL." (Apelação Cível n° 2011.014772-8, Apelante: 

Banco do Nordeste do Brasil S.a., Advogado: Daniel Victor 

da Silva Ferreira; Apelado: C. Garcia & Cia Ltda., Advogado: 

Paulo Ney de Assis Figueiredo.Relator: Desembargador 

Saraiva Sobrinho, 3ª Câmara Cível à unanimidade, Natal 22 

de março de 2012)120. 

 

 

  Eis um retrato de 2012 de como um dos Tribunais de Justiça do 

Brasil encara os 20 anos do CDC. Louváveis são certas importações, 

necessárias e bem-vindas são as experiências estrangeiras. Não pode, porém, 

ignorar as culturas locais, a maturação da norma, o momento correto de 

avançar ou não. 

 

  Nenhuma das decisões expostas fizeram uso de um consumo 

intermediário, flexibilização ou mitigação da destinação final
121

. Entende-se 

                                                      
120

 Trecho do voto que investiga e conclui pela aplicação do CDC: "No pertinente ao segundo tema 

(inaplicabilidade do CDC), entendo igualmente ser descabida a tese, pois a teor da Súmula 297 do 

STJ, as questões referentes às entidades financeiras podem e devem ser dirimidas à luz da 

legislação consumerista.". 

 
121

 STJ aplica, caso a caso, CDC em relações de consumo intermediário.  

 

A legislação criada para proteger o consumidor completou 20 anos no último dia 11 de setembro. 

Desde sua promulgação, a Lei Nº 8.078/1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, 
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ganhou espaço no dia a dia dos brasileiros, gerando disputas judiciais sobre o tema. Estas incluem a 

controvérsia a respeito da aplicação do CDC quando o consumo se dá no desenrolar de uma cadeia 

produtiva. Discussão essa que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem enfrentado.  

O artigo 2º do CDC explica o conceito de consumidor: "É toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". No entanto, o STJ tem admitido, em 

precedentes julgados nas turmas da Seção de Direito Privado (Terceira e Quarta Turmas), não ser o 

critério do destinatário final econômico o determinante para a caracterização de relação de 

consumo ou do conceito de consumidor.  

Muito tem sido discutido, no âmbito do STJ, a respeito da amplitude do conceito de consumidor. A 

ministra do STJ Nancy Andrighi ressalta que “a aplicação do CDC municia o consumidor de 

mecanismos que conferem equilíbrio e transparência às relações de consumo, notadamente em face 

de sua situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor”. Este aspecto (vulnerabilidade ou 

hipossuficiência) deve ser considerado para decidir sobre a abrangência do conceito de consumidor 

estabelecido no CDC para as relações que se dão em uma cadeia produtiva.  

 

Consumo Intermediário 

A ministra Nancy Andrighi explica que, num primeiro momento, o conceito de consumidor ficou 

restrito, alcançando apenas a pessoa física ou jurídica que adquire o produto no mercado a fim de 

consumi-lo, aquele que consome o bem ou o serviço sem destiná-lo à revenda ou ao insumo de 

atividade econômica.  

Ocorre que, evoluindo sobre o tema, a jurisprudência do STJ flexibilizou o entendimento anterior 

para considerar destinatário final quem usa o bem em benefício próprio, independentemente de 

servir diretamente a uma atividade profissional. “Sob esse estopim, os julgados do STJ passaram a 

agregar novos argumentos a favor de um conceito de consumidor mais amplo e justo”, afirma a 

ministra.  

Assim, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, 

direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se 

enquadra na definição constante no artigo 2º do CDC. Mas a ministra da Terceira Turma explica 

que se admite, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores 

profissionais, desde que demonstrada, em concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica.  

Precedente 

Essa nova compreensão concretizou-se no julgamento do Resp n. 716.877, realizado em 2007, na 

Terceira Turma. O recurso era de um caminhoneiro que reclamava a proteção do CDC porque o 

veículo adquirido apresentou defeitos de fabricação. O caminhão seria utilizado para prestar 

serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da família. O recurso foi atendido.  

O relator, ministro Ari Pargendler, afirmou em seu voto que a noção de destinatário final não é 

unívoca. “A doutrina e a jurisprudência vêm ampliando a compreensão da expressão ’destinatário 

final’ para aqueles que enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade”, disse.  

As hipóteses ficam claras com a explicação do ministro Pargendler: “Uma pessoa jurídica de vulto 

que explore a prestação de serviços de transporte tem condições de reger seus negócios com os 

fornecedores de caminhões pelas regras do Código Civil. Já o pequeno caminhoneiro, que dirige o 

único caminhão para prestar serviços que lhe possibilitarão sua mantença e a da família, deve ter 

uma proteção especial, aquela proporcionada pelo Código de Defesa do Consumidor”.  

Costureira 

Em agosto deste ano, a mesma Turma reconheceu a possibilidade de aplicação do CDC e garantiu a 
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que por equívoco infeliz não verificado devidamente um dos componentes da 

relação de consumo, qual seja, o consumidor destinatário final. É de se 

                                                                                                                                                                 

uma costureira a validade da norma consumerista para julgamento de uma ação contra uma 

empresa fabricante de máquinas e fornecedora de softwares, suprimentos, peças e acessórios para 

atividade confeccionista. A costureira, moradora de Goiânia (GO), havia comprado uma máquina 

de bordado em 20 prestações. Ela protestava, entre outros, contra uma cláusula do contrato que 

elegia o foro de São Paulo, sede da empresa, para dirimir eventuais controvérsias.  

A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso no STJ (Resp n. 1.010.834), salientou que se 

admite a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que seja 

demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Para a ministra, “a hipossuficiência 

da costureira na relação jurídica entabulada com a empresa fornecedora do equipamento de bordar 

– ainda que destinado este para o incremento da atividade profissional desenvolvida pela 

bordadeira – enquadrou-a como consumidora”.  

No caso, a Terceira Turma analisou a validade de cláusula de eleição de foro constante no contrato. 

Como foi adotado o sistema de proteção ao consumidor, os ministros entenderam serem nulas “não 

apenas as cláusulas contratuais que impossibilitem, mas as que dificultem ou deixem de facilitar o 

livre acesso do hipossuficiente ao Judiciário”.  

Freteiro 

Em outro caso julgado na Terceira Turma, os ministros julgaram recurso de um freteiro que 

adquiriu caminhão zero quilômetro para exercer a profissão (Resp n. 1.080.719). Ele pedia que 

fosse aplicada a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, em uma ação de rescisão contratual 

com pedido de indenização, em razão de defeito no veículo.  

A Terceira Turma considerou que, excepcionalmente, o profissional pode ser considerado 

consumidor “quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma hipossuficiência, quer 

fática, técnica ou econômica”.  

O caso era de Minas Gerais. A decisão do STJ reformou entendimento do Tribunal de Justiça 

estadual e determinou a concessão do benefício da inversão do ônus da prova.  

Produtor Rural 

Recentemente, a Terceira Turma decidiu aplicar o Código Civil (CC), em vez do CDC, num litígio 

sobre a venda de defensivos agrícolas a um grande produtor de soja de Mato Grosso. O relator do 

recurso é o ministro Massami Uyeda (Resp n. 914.384). 

A questão chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu haver 

relação de consumo caracterizada entre a empresa e o produtor rural. Na ocasião, o Tribunal local 

entendeu que ser produtor de grande porte não retiraria dele a condição de consumidor, uma vez 

que os produtos adquiridos foram utilizados em sua lavoura, o que o tornaria destinatário final do 

produto.  

Inconformada, a empresa recorreu ao STJ. O ministro reformou o entendimento. “O grande 

produtor rural é um empresário rural e, quando adquire sementes, insumos ou defensivos agrícolas 

para o implemento de sua atividade produtiva, não o faz como destinatário final, como acontece 

nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam  

bem delineadas”, afirmou.  

No caso analisado, o STJ afastou a aplicação da inversão do ônus da prova e possibilitou o 

prosseguimento, na Justiça estadual, da ação revisional do contrato de compra, porém amparada na 

legislação comum, o Código Civil. (Capturado do www.stj.jus.br em 16/05/2012). 
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observar que em tais casos o Código Civil de 2002 poderia ser utilizado muito 

bem, não só por conter princípios comuns, como valores comuns. 

 

  Poderia se questionar porque usar como parâmetro o TJ no qual 

se presta serviço. Algo para envergonhar a Terra Potiguar? De maneira 

alguma. O intuito foi demonstrar como não precisou ir longe para enxergar 

uma realidade. Garante-se que não diferente seria a investigação de outro 

tribunal que não seja de vanguarda, e até mesmo nestes, cabe um 

levantamento. Este é o cenário de 2012 daqueles que conseguem o acesso à 

justiça. Como se teve experiência no PROCON RN, local onde se lida 

diariamente com a grande população, a situação ainda piora das mais diversas 

maneiras. 

 

  Destacando – outrossim – que os PROCONs Estaduais (ligados 

ao SINDEC do Ministério da Justiça) são os principais responsáveis pelo 

número não tão alto de demandas consumeristas no Poder Judiciário. A 

triagem e a resolução de casos nestas esferas administrativas são cada vez 

mais impressionantes. Isto porque não possuem uma estrutura mínima 

adequada. 

 

  Não se verificou se havia um consumidor na relação. Não houve 

o mínimo interesse de se verificar se existia um destinatário final na relação, 

tampouco se ele era vulnerável. O que se pretende com tal argumentação não 

é criticar as Câmaras Cíveis do TJ, não é questionar a flexibilização ou 

mitigação da destinação final. A preocupação é demonstrar que a realidade 

brasileira não se limita a Brasília, a Porto Alegre ou a São Paulo, tampouco à 

parcela mínima daqueles que têm acesso ao Poder Judiciário. Tal situação é 

mínima. 
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  Por que ao invés de avançar a aplicação do CDC nas relações 

inter empresariais, não se pratica uma efetiva e real educação para o 

consumo, como previsto dentro dos princípios da Política Pública do CDC?  

Chama-se atenção mais uma vez do compromisso, principalmente com a 

comunidade científica. Óbvio que poderia estar elogiando os julgados da 

Terceira Turma do STJ, e ainda a Ministra Fátima Nancy Andrighi, por quem 

se tem o maior apreço. 

 

  No entanto, a questão não é esta, a realidade não é esta, o papel a 

ser exercido aqui não é este
122

. 

 

  Para oferecer um posicionamento, óbvio que o mínimo a ser feito 

era estudar os julgados justificadores da manchete do STJ. No entanto, antes 

de comentá-los, cabível uma pequena verificada na legislação alienígena. 

 

  Por alguns conhecida como incompleta, a lei brasileira prescreve 

em seu art. 2°, do CDC – consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O capenga se dá 

em virtude de muitas leis estrangeiras acrescentarem o termo "não 

trabalhador". 

                                                      
122

 Não foi realizada, efetivamente, uma pesquisa de campo, mas conversou-se com alguns 

doutrinadores da seara consumerista e até comercialista, dentre estes Marcelo Gomes Sodré, José 

Geraldo Brito Filomeno, Nelson Nery Jr., e até Fábio Ulhoa Coelho. Cada qual ao seu modo deixou 

claro seu entendimento contrário a tal tendência. Destacável ainda mais a posição de Fábio Ulhoa 

Coelho em sua divulgação do Projeto de Código Comercial (Projeto de Lei Nº 1572/2011). Em 

Natal, em palestra realizada na FIERN – Federação das Indústrias do RN explorou muito o 

professor de Direito Comercial a questão da suficiência entre grandes e pequenas empresas, bem 

como sua proposta para tal solução. 

Na oportunidade, insistindo na questão de litígios e suficiências entre empresas, lançou-se o 

questionamento acerca da aplicação do CDC entre grandes empresas e pequenas empresas diante 

suas suficiências e ausências de objetos de destinação final. Fábio Ulhoa não hesitou em deixar seu 

posicionamento contrário a tal aplicabilidade. 
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  Duas observações são feitas apenas com o dispositivo. 

Inicialmente trata-se de uma regra jurídica onde não há nenhuma liberdade ao 

aplicador – diferente de várias outras situações – de vislumbrar algo diferente 

do enunciado. E ainda, no art. 2º do CDC, está claro que pessoa jurídica é 

consumidora. Logo, não há o que se discutir ou gastar discursos retóricos 

acerca de tal possibilidade. O legislador já definiu. 

 

  Ensaiando uma conclusão prévia, o artigo 2º do CDC não possui 

a redação: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final ou que é vulnerável. Não existe 

nenhum método hermenêutico jurídico que acrescente a um dispositivo um 

exemplo de tal situação. Ademais, a vulnerabilidade a ser vista no art. 4º, I do 

CDC é um princípio jurídico positivado que gera uma presunção iuri tantum. 

 

  Óbvio que há relações de consumo com todos seus requisitos sem 

um consumidor vulnerável ou com alguma espécie de hipossuficiência dentro 

do mercado de consumo. 

 

  Do Código Comentado pelos Atores do Anteprojeto do CDC, 

edição já de 2011, são trazidos exemplos de Leis que resolveram o possível 

vício capengante, acrescentando após a destinação final o uso não 

profissional, ou consumidor não profissional. 

 

  Na Lei Espanhola Nº 26/1984 a verificação do consumidor é feita 

por exclusão, logo é considerado consumidor quando há oferta de produto ou 

serviço a um não profissional. Na Lei Portuguesa Nº 24/1996, além da 

destinação final é previsto que consumidor é também todo aquele a quem são 

transmitidos direitos ao uso não profissional. O Code de La Consommation 
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(Francês) regula as relações de consumo, estabelecendo normas para o 

equilíbrio entre um profissional e um não profissional
123

. 

 

  De tal maneira, por critério até de uma segurança jurídica, além 

da "destinação final" poderia sim o legislador ter acrescido "não 

profissionais". No entanto, o caso não é motivo para nenhuma indignação. O 

legislador positivou por meio de uma regra jurídica que o consumidor é 

aquele que adquire produtos ou serviços como destinatário final. 

 

  O legislador não positivou que consumidor é aquele que adquire 

produtos ou serviços e é vulnerável. A vulnerabilidade é um princípio jurídico 

positivado que gera uma presunção. Não resta mais o que se discutir acerca da 

tessitura de um princípio, bem como o seu funcionamento no sistema. 

 

  A definição de uma relação de consumo pela apreciação do 

consumidor como destinatário final – regra jurídica – já gera divergências 

casuísticas inevitáveis. O que imaginar acerca da aplicação do CDC, 

considerando só a vulnerabilidade na forma de um princípio jurídico. 

Entende-se que, se o legislador assim o quisesse, o teria feito. Repete-se que 

se o CDC não é uma norma, um microssistema perfeito, é algo que se 

aproxima muito disso.  

 

  Qual seria a segurança jurídica, diante de um contexto fático 

probatório, de verificar se determinada parte na relação é vulnerável ou não. 

Imagine algo desde a primeira instância, ignorando totalmente a destinação 

final. 

 
                                                      
123

 Fonte: Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 

10ª Ed., Vol. I, Rio de Janeiro: GEN - Editora Forense,  2011, p. 20. 
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  Como afirmado, há inúmeras situações que realmente geram 

dificuldade de identificar se determinado caso é relação de consumo ou não é. 

E o aplicador do direito não pode eximir-se em não decidir uma causa. E 

como professor os questionamentos os quais deixam qualquer um em cima do 

muro são existentes, variados e casuísticos. 

 

Destaca-se principalmente a obra de Rizzato Nunes, Curso de 

Direito do Consumidor. Chama atenção para dois exemplos emblemáticos da 

compra de canetas por um aluno e um professor, bem como o exemplo da 

máquina de escrever. Ou seja, os usos variáveis deste bem, ora como 

consumidor, ora como instrumento de trabalho
124

. 

 

  Tal situação, popularmente dita como "ficar em cima do muro", 

jamais se esgotará. Falou-se da situação como professor em sala de aula, na 

qual sempre se faz um alerta sobre situações que serão resolvidas 

casuisticamente. Não se ignora, desde a graduação em 2002, especialização, 

mestrado e ainda como aluno de doutorado, que tais situações sempre 

existirão. E ao aplicador da lei, nem que seja por força do arts. 4º e 5º da 

LICC, deve enfrentar.  

 

  Com o máximo respeito, a existência de fatos isolados que 

ocorrem em qualquer ramo do direito, não pode justificar uma possível tese 

de mitigação ou flexibilização da análise da destinação final, a qual vem 

sendo pregada pela 3ª Turma do STJ. Tais interpretações geram inseguranças 

jurídicas graves, contrariam a própria regra jurídica que estabeleceu seu 

critério e ainda, contraria todas as funções do microssistema jurídico diante 

seus princípios e suas regras jurídicas positivadas. 
                                                      
124

 Rizzato Nunes. Curso de Direito do Consumidor, 6ª ed., São Paulo: Editora Saraiva,  2011. Os 

famosos exemplos permanecem nesta edição das fl. 118 a fl.125. 
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  Receia-se, além de tudo, que um instrumento normativo que 

ainda se desenvolve em vários aspectos, de repente possa sofrer uma 

banalização. Não é esquecida a famosa fase intitulada da indústria do dano 

moral. Logo da promulgação do CDC, provocado até por privatistas, restou 

firmada uma ideia equivocada de que o consumidor podia tudo, devia ser 

indenizado por qualquer coisa. Visão bem norte-americana com suas vultosas 

indenizações. 

 

 Logo, gerou-se uma avalanche de ações indenizatórias por dano 

moral nas diversas esferas judiciais e pelos mais variados motivos. O efeito, 

considerando fatores como má-fé de consumidores e desconhecimento do 

CDC por juízes, foi indeferimento em massa destas ações. Os velhos dizeres 

que meros dissabores, dores de cabeça, frustrações não geram dano moral 

foram demasiadamente utilizados. 

 

  O problema foi a pré-compreensão que os juízes à época criaram 

de todas as demandas indenizatórias consumeristas. Chegou-se ao ponto de o 

Colégio de Juizados Especiais de São Paulo sumular que descumprimento de 

obrigação contratual não gera dano moral, conclusão já percebida em alguns 

julgados do STJ.  

 

Concorda-se até um primeiro momento, mas fica questionável 

quando numa dada situação se torna impossível o cumprimento forçado de 

uma obrigação contratual ou legal? Do pouco conhecimento que se tem, o 

CDC prioriza a conservação do contrato até as últimas circunstâncias, quando 

isto se torna impossível o próprio CDC determina que transforme tal situação 

em perdas e danos. Seria muito diferente avaliar devidamente o caso? 
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  Não restam dúvidas que utilizar o modelo de decisão de 

indeferimento é muito mais fácil. Além de gerar índice para as metas dos 

Tribunais e do CNJ. No entanto, é a mesma dúvida que não se observa, de que 

o melhor direito não está sendo oferecido ao jurisdicionado. Cidadãos que 

veem a justiça como um paradigma, uma última esperança. Cidadãos que 

nada têm a ver com a má gestão e as carências do Poder Judiciário. 

 

  A despeito da manchete divulgada pelo site do STJ, reproduzida 

por meio da nota de rodapé. Óbvio que não se torna interessante expor todos 

os acórdãos da Terceira Turma do STJ. No entanto, todos os casos são de 

profissionais que adquiriram produto para trabalho como uma espécie de 

autônomo. No caso, dois vícios em caminhões e uma máquina de bordar. 

 

  O caso inicial, REsp 1.010.834-GO, de relatoria da Ministra 

Nancy Andrighi, trata em síntese da utilização do CDC para decretar a 

nulidade de uma eleição de foro. De imediato, entendo que os valores e 

princípios adotados pelo Código Civil de 2002 resolveriam tal situação, até 

por ser uma cláusula que prejudica o aderente, in verbis: 

 

 

"PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE BORDAR. 

FABRICANTE. ADQUIRENTE. VULNERABILIDADE. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE CLÁUSULA 

ELETIVA DE FORO. 

1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 541.867/BA, 

Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o Min. Barros 

Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela concepção subjetiva 

ou finalista de consumidor. 
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2. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, admitindo a 

aplicação das normas do CDC a determinados consumidores 

profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade 

técnica, jurídica ou econômica. 

3. Nos presentes autos, o que se verifica é o conflito entre 

uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de 

softwares, suprimentos, peças e acessórios para a atividade 

confeccionista e uma pessoa física que adquire uma máquina 

de bordar em prol da sua sobrevivência e de sua família, 

ficando evidenciada a sua vulnerabilidade econômica. 

4. Nesta hipótese, está justificada a aplicação das regras de 

proteção ao consumidor, notadamente a nulidade da cláusula 

eletiva de foro. 

5. Negado provimento ao recurso especial." (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.010.834 - GO,  Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 03/08/2010). 

 

 

  Cinge-se ao caso de uma costureira que utiliza a máquina para 

seu sustento e de sua própria família, ou seja, um instrumento de trabalho 

profissional. A hipossuficiência técnica foi justificada pelo conflito entre o 

fabricante da máquina e o desenvolvedor do software desta. Não restam 

dúvidas que sob a linguagem do CDC configuraria uma hipossuficiência 

técnica. 

 

  No entanto, questiona-se: a hipossuficiência não é critério para 

uma possível inversão do ônus da prova? Outro questionamento que surge é 

se a admissibilidade ignorou a Súmula nº 7 do STJ para analisar o contexto 

fático probatório e afirmar se este é hipossuficiente ou não é hipossuficiente. 

Decorrente de tal conclusão confunde-se a espécie com o gênero 
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vulnerabilidade e ficaria sob tal tese justificada a aplicabilidade do CDC para 

decretar nula a cláusula da eleição de foro. 

 

  Discorda-se de que há uma evolução no tema para fins de 

flexibilização. Não se discute a necessidade da costureira, bem como sua falta 

de suficiência perante a empresa da máquina. Situações que o Código Civil e 

até, dependendo, a proposta de Código Comercial abarcaria.  

 

  No entanto, julga-se de grande responsabilidade afirmar que uma 

norma está sendo flexibilizada, que regras estão sendo ignoradas e que novos 

critérios estão sendo criados. Por uma fidelidade científica, apresentam-se, 

por meio de nota, as ementas dos outros julgados da manchete do STJ
125

. 

                                                      
125

 "PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO. FABRICANTE. ADQUIRENTE. FRETEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 

- Consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire produto como destinatário final econômico, 

usufruindo do produto ou do serviço em beneficio próprio. 

- Excepcionalmente, o profissional freteiro, adquirente de caminhão zero quilômetro, que assevera 

conter defeito, também poderá ser considerado consumidor, quando a vulnerabilidade estiver 

caracterizada por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica. 

- Nesta hipótese esta justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a 

concessão do benefício processual da inversão do ônus da prova. 

Recurso especial provido."( RECURSO ESPECIAL Nº 1.080.719 - MG, MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI, julgado 10 de fevereiro de 2009). 

 

"DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE - COMPRA E VENDA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS - REVISÃO DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua origem, à compra de 

insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de 

destinatário final, conforme bem estabelece o art. 2º do CDC, in verbis: "Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". 

II - Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no 

inciso VIII do art. 6º, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou 

compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e 

oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. 
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  Ademais, não há que se confundir vulnerabilidade com 

hipossuficiência. Esta é espécie – esta que pode ser considerada de 

fato/técnica, jurídica ou econômica.  

 

  E transmuda a espécie para o gênero que era para possibilidade 

de, no caso, inversão do ônus da prova, para a presunção do princípio e 

ignorando a regra da destinação final?! 

 

  Acresce-se, inclusive, que tal costureira profissional jamais pode 

ser considerada igual a uma consumidora nos moldes do CDC. Seriam 

incompatíveis os conhecimentos e a suficiência. Thierry Bourgoignie traz 

uma interessante observação: 

 

 

"A qualidade de consumidor ver-se-á recuada ao 

profissional, mesmo de dimensão modesta e sem força 

efetiva no mercado, que opera por necessidade de sua 

atividade comercial ou profissional, operações ligadas a 

sua especialidade. Ela (qualidade de consumidor) também 

será recusada ao profissional que atua fora de sua 

especialidade e, portanto, sem particular capacidade mas cuja 

                                                                                                                                                                 

III - O grande produtor rural é um empresário rural e, quando adquire sementes, insumos ou 

defensivos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva, não o faz como destinatário 

final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a 

hipossuficiência ficam bem delineadas. 

IV - De qualquer forma, embora não seja aplicável o CDC no caso dos autos, nada impede o 

prosseguimento da ação com vista a se verificar a existência de eventual violação legal, contratual 

ou injustiça a ser reparada, agora com base na legislação comum. 

V - Recurso especial parcialmente provido." (RECURSO ESPECIAL Nº 914.384 - MT, 

MINISTRO MASSAMI UYEDA,  julgado em 02 de setembro de 2010). 
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dimensão ou posição no mercado lhe confere alguma força de 

negociação"126. (Grifei). 

 

 

  Por demasiados argumentos expostos, neste momento, verifica-se 

que o julgado não justifica o ensaio de uma tendência ou até uma tese. Mas 

interessante seria apenas fazer uso das zonas cinzentas de Rizzato Nunes, ou 

seja, semelhante à máquina de escrever, se obtivesse o dado de que a 

costureira profissional utiliza a máquina também para costurar/bordar suas 

roupas, não hesitaria em nenhum momento em afirmar que ela era destinatária 

final da máquina. Argumento muito mais forte e razoável. 

 

  Elegendo mais um exemplo do rol apontado pelo STJ, o REsp nº 

716.877-SP, de relatoria do Min. Ari Pargendler. Análoga à situação da 

costureira, a parte adquiriu um caminhão Scania, modelo T124 GA 4x2 NZ 

360, com fim de realizar transporte rodoviário de cargas, de modo que este 

era o único meio de sustento próprio e de sua família, in verbis: 

 

 

“CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO 

FINAL. A expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem 

adquire mercadorias para fins não econômicos, e também 

aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o 

mercado de consumo em condições de vulnerabilidade; 

espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do Código 

de Defesa do Consumidor porque o veículo adquirido, 

                                                      
126

 Thierry Bourgoignie. O conceito Jurídico de Consumidor. Revista Direito do Consumidor nº 02, 

São Paulo: RT,  p.31. 
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utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua 

mantença e a da família, apresentou defeitos de fabricação. 

Recurso especial não conhecido." (RECURSO ESPECIAL Nº 

716.877 - SP, MINISTRO ARI PARGENDLER, julgado em 

22 de março de 2007). 

 

 

  Em apertada síntese, o caminhão apresentou vício de qualidade, 

retornando algumas vezes à concessionária, de modo que o vício se tornou 

insanável. No caso, tratava-se de uma ação declaratória desconstitutiva de 

título cambial cumulada com indenização, em face do fabricante e do 

comerciante. 

 

  Ao final, no mesmo sentido do REsp anterior, justificou à 

aplicação do CDC em virtude da vulnerabilidade do caminhoneiro. Alterca 

que a doutrina e a jurisprudência vêm ampliando a compreensão 'destinatário 

final' para aqueles que enfrentam o mercado de consumo em condições de 

vulnerabilidade. 

 

  O mais interessante deste julgado é que não se teve nem o 

trabalho de explicar por que a parte é vulnerável. Não se tratou nem das 

espécies de hipossuficiências e, apenas com o princípio, desconsiderando a 

destinação final, aplicou o CDC a uma situação que seria muito bem resolvida 

pelo Código Civil. 

 

  O que soa mais estranho no julgado é uma citação da obra de 

José Geraldo Brito Filomeno, o qual se tem a certeza que não concorda com a 

tese de ignorar a análise da destinação final. No corpo do acórdão é citada 

uma doutrina estrangeira: "... o homem que dispõe de um caminhão apenas 
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para conduzir seu negócio é consumidor com relação ao grande fabricante de 

caminhão com relação ao qual dificilmente se poderia dizer que tivesse igual 

poder de barganha" (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado 

pelos Autores do Anteprojeto, 8ª edição, Forense Universitária, pág. 33). 

 

  Em verdade, consultando a 9ª e a 10ª Edições do Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 

Anteprojeto, este último com edição da Editora Forense, Rio de Janeiro 2011, 

José Geraldo Brito Filomeno nunca fez tal afirmação. Como exímio cientista, 

ele cita um entendimento jurisprudencial norte-americano, da obra de Noel & 

Phillips, Products liability, cit. p. 326, no qual Filomeno utiliza como fonte a 

obra de José Reinaldo Lima Lopes. 

 

  Indo além, o objetivo de Filomeno não é afirmar que um pequeno 

caminhoneiro deve ser albergado pelo CDC sem ser destinatário final, ele 

evoca a citação para tratar mais das suficiências, subordinação econômica, da 

paridade, e ainda na tratativa, como ele mesmo afirma, “poder de barganha”. 

 

 

"Alguns tribunais têm feito distinção entre perdas econômicas 

experimentadas pelo consumidor comum e perdas sofridas em 

transações econômicas primárias (...). Para o juiz Peters (no 

caso Seely), o homem que dispõe de um caminhão apenas 

para conduzir seu negócio é consumidor com relação ao 

grande fabricante de caminhão com relação ao qual 

dificilmente se poderia dizer que tivesse igual poder de 

barganha (...). Cada vez com maior intensidade a ênfase nos 



155 

 

casos de perda econômica parece desviar-se do critério da 

natureza dos danos para o da consideração entre as partes"127. 

 

 

  Não obstante os acórdãos do STJ não terem que seguir normas 

técnicas, numa primeira leitura pareceu que a citação seria de Filomeno e, em 

verdade ter-se-ia dois apud(s). O inicial de José Reinaldo Lima Lopes 

extraído da obra de Noel & Phillips, e outra nota apud de José Geraldo Brito 

Filomeno da obra de José Reinaldo Lima Lopes. A certeza que se tem, e que 

contrário ao acórdão do STJ, é que Filomeno não compartilha da tese de 

ignorar a verificação da destinação final. Ele até admite que sejam observados 

os dois critérios, mas com maior peso e com definição à destinação final:  

 

 

"É mister acrescentar, ainda nesse passo, que a pedra de toque 

para que se considere que uma dada relação jurídica é ou não 

de consumo é a destinação final (de caráter prevalecente) e a 

vulnerabilidade (de caráter secundário). Sim, pois se não 

fosse isso, sobretudo diante da vigência do citado Código 

Civil de 2002, não haveria necessidade de um Código de 

Defesa do Consumidor, já que a maioria dos princípios por 

ele elencados pioneiramente em 1990 ali foram 

oportunamente embutidos"128. 

                                                      
127

 Noel & Phillips apud José Geraldo Brito Filomeno. Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor - Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 10ª Ed.Vol. I, GEN -  Ed. Forense, Rio de 

Janeiro,2011, p. 28. e Noel & Phillips apud  José Geraldo Brito Filomeno. Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor - Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 9ª, Rio de Janeiro: Forense 

Universitária , 2007, p. 34.(Ambos retirados da obra de José Reinaldo Lima Lopes citado por José 

Geraldo Brito Filomeno). 

 
128

 José Geraldo Brito Filomeno. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentado pelos 

Autores do Anteprojeto, 10ª Ed.Vol. I, Rio de Janeiro: GEN -  Ed. Forense,2011, p. 37. 
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  Conclusão prévia é que – neste atual cenário, nesta atual 

conjuntura, não cabe tal elasticidade de aplicabilidade do CDC – sem 

embargo, o que deve prevalecer em qualquer investigação da relação de 

consumo é destinação final. A vulnerabilidade permanece como princípio e 

como uma das causas justificadoras da norma protecionista. Grande receio 

com este temperamento, esta flexibilização ou mitigação é a possível 

banalização da aplicação do CDC. Com isso, no momento que um real 

destinatário final e vulnerável necessitar do paternalismo do CDC, pode, por 

razões que não lhe cabem, ter seu direito negado. 
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9 Contratos  

 

 

 

Sob uma concepção bastante ampla, o contrato é o meio (ou 

negócio jurídico), no qual são constituídos, transmitidos e extintos direitos. 

Pode-se ainda vislumbrar conceitos de contratos sob duas correntes 

diferentes: uma da escola do direito natural e outra canonista.  

 

Danilo Porfírio de Castro Vieira oferece tais conceitos: "Os 

canonistas conceituaram o contrato como um instrumento declaratório 

consensual – fé jurada. É, portanto, um meio de expressão convergente de 

vontades, imperando a autonomia destas – ascensão dos princípios da 

autonomia da vontade e do consensualismo. A escola de direito natural 

conceituou o contrato como fundamento racional de criação de obrigações, 

emanado da livre vontade dos contratantes"
129

. 

 

Contrato consiste no ato de um indivíduo, ou mais de um 

indivíduo, manifestando vossas vontades, seja de forma expressa ou tácita, 

resultando em um negócio jurídico. Basilar são tais manifestações de vontade, 

um dos principais elementos configuradores deste trato com efeito normativo 

particular. Das lições de Enzo Roppo, colhe-se: “As situações, as relações, os 

interesses que constituem a substância real de qualquer contrato podem ser 

resumidos na ideia de operação econômica. De fato, falar de contrato 

                                                      
129

 Danilo Porfírio de Castro. Os Contratos na Gênese do Direito. São Paulo: Ed. Juarez de 

Oliveira, 2004, p. 81. 
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significa sempre remeter – explícita ou implicitamente, directa ou 

mediatamente – para ideia de operação econômica”
130

. 

 

Seja típico ou atípico, em algumas situações, o Estado já 

exercendo sua necessária intervenção ou dirigismo, por meio do instrumento 

normativo, prescreve formas a serem obedecidas. No entanto, seja de uma 

maneira ou de outra, de fulcral importância é a manifestação de vontade das 

partes, ou da parte. Esta seria a regra a ser observada. 

 

Hans Kelsen na sua Teoria Pura do Direito não se preocupou só 

com a norma hipotético-fundamental ou só com sua pirâmide normativa. 

Nesta mesma obra já tratava de alguns aspectos jurídicos do contrato tanto 

sob a possível criação de norma entre os particulares, como da análise desta 

'vontade' das partes. "O contrato cria normas que impõem deveres e conferem 

direitos aos indivíduos contratantes"
131

. A despeito da preocupação com a 

vontade, o mesmo autor chamava atenção para o seguinte aspecto: 

  

 

“Quais as consequências que tem uma tal discrepância, é 

questão que só pode responder-se com base na ordem 

jurídica, e não através da ciência jurídica. A ordem jurídica 

pode determinar que não se conclui um contrato criador de 

Direito quando uma das partes está em posição de poder 

demonstrar que o sentido in-tendido (por ela visado) de uma 
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declaração é diferente daquele que lhe é atribuído pela outra 

parte ”132. 

 

 

  Poderia visualizar Hans Kelsen, como participante do grupo dos 

autores do anteprojeto do CDC, uma perfeita sintonia entre tal entendimento e 

o que prega o CDC acerca da vontade real. Não há como não enxergar tal 

preocupação ainda mesmo nas normas liberais, ou seja, havia previsões ao  

menos na norma dos vícios de consentimento e dos vícios sociais.  

 

  Da obra de Maria Helena Diniz extrai-se a definição: “O contrato 

constitui uma espécie de negócio jurídico, de natureza bilateral ou plurilateral, 

dependendo para sua formação, do encontro das vontades das partes, por ser 

ato regulamentador de interesses privados” 
133

. 

 

  Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, já sob a égide do 

Código Civil de 2002, trazem o conceito de contrato como: "Negócio jurídico 

bilateral (ou plurilateral), cuja finalidade é criar, regular, modificar ou 

extinguir vínculo jurídico patrimonial entre as pessoas que as celebram”
134

. 

Chamam atenção para a questão da patrimonialidade, principalmente em 

função dos tipos contratuais de comodato, doação sem encargo, jogo e aposta, 

dentre outros.  
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  Na obra de Washington de Barros Monteiro, tanto para definição 

de convenção como de contrato, assim é definido: "acordo de vontades que 

tem por fim criar, modificar ou extinguir direito. Por essa definição, 

percebem-se, para logo, a natureza e a essência do contrato, que é um negócio 

jurídico e que por isso reclama para sua validade, em consonância com o art. 

104 do Código Civil de 2002, agente capaz, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei"
135

.  Eis a 

menção do suporte fático de Pontes de Miranda. 

 

  Sempre se preocupando com a questão principiológica, para não 

cair por terra todo um estudo dos sistemas e as funções de seus elementos, 

apresentar-se-ão os princípios fundamentais do direito contratual, os quais 

podem conter princípios positivados e princípios gerais na sua forma 

doutrinária. Segue-se o modelo proposto e eleito por Washington de Barros 

Monteiro
136

, acrescendo a tal rol o princípio do consensualismo: 

 

i. Princípio da autonomia da vontade – este princípio prega que as partes 

contratantes podem estipular livremente o conteúdo dos contratos, bem 

como a autonomia de querer ou não contratar. Tal princípio seria limitado 

por um outro princípio, qual seja princípio da supremacia da ordem 

pública;  
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ii. Princípio da supremacia da ordem pública – o princípio antes mais 

pregado sobre o direito público ganha maior peso com a vigência do 

Código Civil de 2002. Este princípio condena estipulações contrárias à 

moral, à ordem pública e aos bons costumes; 

 

iii. Princípio da obrigatoriedade da convenção –  espelharia o famoso ditado 

que os contratos fazem lei entre as partes, é vinculado àquilo que fora 

acordado entre as partes, outra manifestação deste seria a  pacta sunt 

servanda. Tal princípio sofre uma limitação pelas escusas do caso 

fortuito e da força maior; 

 

iv. Princípio da função social do contrato – o contrato não pode ser mais 

visto sob um prisma individualista, os efeitos e a função para a 

coletividade, para a comunidade são observados agora. Este figura como 

cláusula geral no art. 421 do CC; 

 

v. Princípio da Probidade e Boa-fé – seria a regra de conduta, 

comportamento, lealdade, honradez, veracidade entre as partes.  Deve ser 

observada mais a intenção das partes do que o sentido literal da 

linguagem, este previsto no art. 422 do CC e sem embargo como cláusula 

geral também no macrossistema do CC 2002; 

 

vi. Princípio do consensualismo – o simples acordo e vontade das partes 

seriam suficientes para gerar um contrato válido, ressalvadas hipóteses 

que exigem certas formalidades estipuladas em lei. 
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  Ensaiando uma breve introdução já aos contratos na relação de 

consumo, face estes princípios pregados na regra geral do Código Civil, 

definições e ideias precisarão ser retomadas. Atualmente não, mas pouco 

tempo atrás com o CDC e após, com a edição do Código Civil de 2002, 

existia forte resistência a estes novos valores e princípios, principalmente por 

parte de alguns conservadores não quererem enxergar os novos paradigmas 

trazidos por tais normas. 

 

  Na vigência dos Códigos liberais os contratos eram firmados sob 

os princípios e ideais iluministas evocados da Revolução Francesa de 1789. 

Tal paradigma do século das luzes buscava sempre ter em mão as rédeas do 

mercado, da economia. Buscava-se sempre neste meio o papel do Não-

Estado. 

 

  No entanto, a dinâmica social se altera a reboque a dinâmica do 

direito e a positivação tenta acompanhar. Por óbvio, mais que já explorada a 

constitucionalização do direito civil ou a publicização do direito privado 

começam a ocupar espaços. Comportamentos e atitudes eram totalmente 

diferentes, a palavra de um homem, um trato com aperto de mão valia mais do 

que qualquer garantia, era uma questão de honra. Curioso que deste ato de dar 

as mãos é que surge o contrato consensual de mandatum. 

 

Não é demasiado asseverar que algumas das essências do 

contrato, como regra, são estipulação de obrigações e a divisão de riscos, bem 

como seus consequentes efeitos. De tal maneira que figuras como vícios de 

consentimento, fraudes dentre outros defeitos do negócio jurídico, seriam 

tidas como aberrações. 
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Assim sobre tal cenário, tendente ao agrário, vislumbraria a 

liberdade para contratar, liberdade para escolher e a liberdade para dispor.  

Tanto que se tinha segurança nas relações. Falar em pacta sunt servanda não 

era nenhum absurdo. Ocorre que não há uma estagnação naquele meio. A 

economia, a sociedade e o mercado avançam. 

 

  Se a economia e o mercado evoluem, o modo de produção está 

em constante mudança; os contratos de individuais, passando pelos de grande 

massa, são hoje moldados com o perfil do cliente, ou seja, riscos e garantias 

índices totalmente diferentes. O Estado, necessariamente, devia deixar de ser 

um mero espectador no jogo de poderes e de especulações de mercado. 

 

Tais mudanças econômicas, mercantis refletiam diretamente nos 

modelos de contratação. A análise perfeita é feita por Ronaldo Porto Macêdo 

Jr., que apresenta um interessante estudo da produção manufatureira à 

produção flexível. Modelos os quais transmudam também os instrumentos 

contratuais, as convenções.  

 

O contrato, seja qual for a época em que for estudado, é resultado 

de fatores econômicos e sociais
137

. Em outras palavras, o meio de produção e 

distribuição repercute diretamente na essência e no modelo contratual. John 

Esser defendia que: “a prática de troca de mercado específica de um dado 
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modo de organização industrial é a fonte da imagem do mercado de trocas 

específicas de uma dada teoria contratual” 
138

.   
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10 Contratos Relacionais de Consumo 

 

 

 

  Tratar dos contratos relacionais de consumo no Brasil sem 

considerar os estudos de Nelson Nery Jr. e de Cláudia Lima Marques, não só 

seria um grande desrespeito à ciência jurídica consumerista, mas 

principalmente, grande risco a qualquer mínimo ensaio que se ouse fazer a 

respeito do tema.  

 

Não se desconsideram jamais outras excelentes obras sobre os 

contratos de consumo, por exemplo, o citado Os Contratos Relacionais de 

Consumo de Ronaldo Porto Macêdo Jr.; mas não há dúvidas que sobre toda a 

doutrina brasileira a fonte de que se bebe, sempre será daqueles professores, 

cada qual com sua respectiva linha de pesquisa. 

 

  A respeito ainda de tais fontes, destaca-se como grande fator de 

peso que elas foram as precursoras, e até hoje vêm sendo atualizadas, revistas 

e ampliadas pelos autores. Por coincidência, apesar de possuir as edições 

anteriores, com intuito de não colher nada defasado, ambas as obras têm 

edições de 2011
139

. 

 

  Conforme já defendido, o CDC regula as relações de consumo 

como um todo e não apenas o negócio estrito, neste caso, o contrato. No 

entanto, além das relações se fazia necessário também um tratamento dos 
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contratos em si.  Em verdade grande dificuldade se tem de identificar um 

contrato como um instrumento, um ato ou uma prática. Frisa-se 

principalmente o método de contratação por adesão. 

 

  Delimitando a pesquisa ao contrato stricto sensu, podemos 

vislumbrar, em regra, como partes contratantes o consumidor e o fornecedor 

(ou coligados fornecedores). Como objetos dos contratos têm-se os produtos 

ou os serviços. Por fim, e essencialmente, o elemento teleológico que é a 

destinação final. 

 

  O instrumento contratual – que se tem dúvida – pode ser o antigo 

contrato com tratativa, discutido ponto a ponto (raro, mas existente ainda) e a 

principal modalidade de todo mercado de consumo que ousa chamar de 

prática de adesão, comumente conhecido por contrato de adesão
140

. 

 

  Verificadas as partes, seus objetos, sua forma e sua teleologia, 

conclui-se que qualquer contrato típico ou atípico pode ser regulado pelo 

CDC, ou seja, presente um consumidor destinatário final, um fornecedor, um 

produto ou um serviço como objeto, não obstante a existência de outras 

normas prevalecerá o CDC. 

 

A máxima de que o CDC já seria muito escrito com seus sete 

primeiros artigos ganha mais fundamento também sob o direito básico à 

informação previsto no art. 6º, III do CDC. Não só em outras áreas do CDC, 

mas para os contratos, a exigência virá expressa por meio do art. 46 do CDC. 
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  No entanto, não é só sobre o contrato que o art. 6º, do CDC como 

direito básico se manifesta. A previsão dada neste inciso III terá ramificações 

em todo o corpo normativo do microssistema, desde o direito básico à 

informação dos produtos e serviços em si – informação na oferta, informação 

na publicidade, informação diante das cobranças de dívidas, informação nos 

bancos de dados e cadastros, informação nas tratativas e no corpo dos 

contratos até a informação sob o âmbito processual com as decisões de 

sentenças coletivas
141

. 

 

Elege-se o direito à informação como a pedra de toque de todo o 

CDC. Tanto é que não se ousa a estabelecer tal direito como princípio, regra, 

ou cláusula geral. Dentro da própria boa-fé objetiva ele é exigido. Pode se 

afirmar sim, que a priori é um direito do consumidor e uma obrigação do 

fornecedor. 

 

Pensar em direito à informação no CDC não é pensar numa 

simples informação; tal informação como costumeiramente se defende é uma 

informação qualificada, que deve ser interpretável, assimilável ao consumidor 

de mais baixo nível de escolaridade ao provido dos mais altos níveis de 

inteligência e conhecimentos. Sob tal definição chega-se a uma conclusão de 

que a tese do homem médio do direito privado não se adapta à teologia do 

microssistema consumerista. 

 

Esta informação qualificada que se prega não quer dizer que para 

cada produto ou serviço o fornecedor deva oferecer um manual, com vieses 

de tratado ao consumidor. Muita das vezes a informação e certos alertas 

                                                      
141

 Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. Direito do Consumidor - Coleção Didática Jurídica. 

São Paulo: MP Editora,  2008, p. 65. 

 



168 

 

exigidos por órgãos técnicos são realizados até por meio de desenhos, 

observáveis principalmente em produtos nocivos e perigosos. Hoje os 

produtos geneticamente modificados, por exemplo, devem conter um "T" na 

cor amarela nas embalagens.  

 

Logo, oferecer um manual extremamente detalhado e com 

especificações técnicas a um consumidor com baixo nível de conhecimento 

ou até analfabeto de nada adiantaria. Ou se tem alguma dúvida de que 

analfabetos e até analfabetos funcionais não representam uma grande classe 

de consumidores?  

 

  O CDC exige uma informação clara, ostensiva, precisa, 

adequada, em língua portuguesa e deve ter sempre em consideração o 

destinatário da informação, ou seja, o consumidor. Esta deve chegar ao 

consumidor de maneira que ele possa entender aquilo que lhe é informado. 

 

Não é ao acaso que sempre se repete a tese de relação de 

consumo. O conteúdo do art. 46 do CDC refere-se a um momento 

precontratual.  O que nada impediria de incluir sob tal abrangência a oferta 

prevista do art. 30 ao art. 35 do CDC, muito embora uma espécie análoga 

esteja prevista no art. 48 do CDC. 

 

Não obstante de difícil visualização na prática – destaque-se – principalmente 

sob os contratos bancários em sua forma lato. Em tese, para exigir obrigações 

contratuais seria necessário o dever de o fornecedor dar ao consumidor  – em 

momento prévio à contratação – total oportunidade de conhecer o conteúdo 

dos instrumentos coligados e, que sob o aspecto linguístico, o conteúdo das 

cláusulas e todo o instrumento fossem claros e de fácil compreensão. 
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 Tal exigência seria interessante não só ao consumidor, mas 

também e principalmente ao fornecedor para possível excludente de 

responsabilidade ou obrigação. Faz-se necessário que o consumidor 

compreenda detalhadamente as obrigações e os termos que está assumindo.  

 

No entanto, seja por adesão ou condições gerais do contrato, a 

previsão do CDC, seja no art. 6º, III; seja no seu específico art. 46, seria um 

total contra senso. Imagine-se sob um contrato de mútuo bancário, ou melhor, 

o coligado de contratos, todas as garantias, juros de mora, multa, juros 

remuneratórios, comissão de permanência e a forma de como se calculam os 

juros fossem detidamente explicadas.  

 

Não chega a se dizer que o consumidor não iria aderir, no 

entanto, diferente do que ocorre hodiernamente ele pensaria um pouco e 

contrataria de forma bastante assustada. 

 

De maneira que o art. 46 do CDC trata de uma perfeita previsão 

no CDC. Inviável – outrossim – nas práticas atuais do mercado. A conduta 

tomada pelo fornecedor, quando muito se houve é: assine aqui. 

 

Lamenta-se, inclusive a não observância do direito à informação, 

ignorada nos últimos julgados do STJ no tratante às relações de consumo, 

destacando principalmente as controvérsias de direito bancário. Não haveria 

nem a desculpa da falta de prequestionamento, direito à informação, além de 

intrínseco à cláusula geral da boa-fé e ao princípio jurídico da boa-fé, é 

explorada em praticamente todo o corpo do CDC como dispositivo 

infraconstitucional.  
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  Controvérsias de comissão de permanência ou capitalização de 

juros, sem embargo, poderiam ser questionadas na prévia informação.  

 

Eclodem nestas situações as hipossuficiências técnicas e 

jurídicas. Destacam-se questões contabilistas e contratuais. Indo além, não é 

qualquer profissional do direito ou da contabilidade que possui capacidade 

suficiente para analisar tal contexto. O que dizer da grande maioria dos 

consumidores? 

 

Outra face da redação clara reflete em situação já adotada até 

pelo Código Civil de 2002, onde na dúvida favorece o aderente. No CDC a 

previsão se deu por meio da disposição do art. 47 da Lei Nº 8.078/90. Torna-

se conclusivo que os contratos não podem deixar margem para interpretações 

duvidosas, ambiguidades (art. 47 do CDC). E ocorrendo tais situações de 

ambiguidade ou dúvida, a cláusula deverá ser interpretada sempre 

favoravelmente ao consumidor. 

 

No mesmo sentido da oferta, é previsto no CDC por meio de seu 

art. 48, que, nas negociatas de qualquer espécie de contrato, as declarações de 

vontades constantes em escritos, recibos, pré-contratos, ou qualquer outro 

meio vinculam o fornecedor.  

 

 

10.1 Boa-Fé Objetiva 

 

 

  Tanto o precursor CDC, como o C. Civil de 2002 reproduz 

disposição que já era uma tendência mundial.  Não pode se afirmar que é algo 
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novo, mas sofreu inúmeras alterações e evoluções ao longo do tempo, de 

modo que nos dois diplomas jurídicos pátrios vigentes estão positivadas a 

Boa-fé Objetiva. 

 

  Jamais se arriscaria fazer uma afirmação de que a boa-fé objetiva 

é uma regra jurídica, um princípio positivado, uma cláusula geral ou um 

conceito legal indeterminado. Certo é que há variação entre estes, 

principalmente entre o Código Civil e o CDC. 

 

  Dentro das relações de consumo, tratar de qualquer mínimo ato 

ou conduta, seja por parte do fornecedor, seja por parte do consumidor sem 

ter o olhar vigilante da boa-fé objetiva é algo totalmente inaceitável. Observe 

que se mencionou a boa-fé objetiva de ambas as partes. O dever de conduta 

não incube apenas ao fornecedor, por óbvio, cabe também ao consumidor. 

 

  Excetuada sua manifestação como princípio geral de direito, no 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor observam-se duas manifestações 

da boa-fé objetiva. Inicialmente como princípio jurídico no art. 4.º, III do 

CDC, e no trato dos contratos por meio do art. 51, IV do CDC, como cláusula 

geral. 

 

  Originalmente a boa-fé, como regra, surge do termo fides (latim), 

por sua vez esta era prevista desde Roma Arcaica. Sua origem é romana, ou 

seja, por meio da lei das XII tábuas já era prevista sanção religiosa no caso de 

fraudes do patrão em face de seu cliente.  

 

Judith Martins-Costa menciona outra corrente para tal origem. Os 

historiadores indicam a sua maior ancianidade, uma vez que a norma estaria 
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ligada, segundo a tradição recolhida por Dionísio de Halicarnasso, à fundação 

de Roma, o que equivale a dizer que é tão antiga quanto à instituição da 

clientela, embora aí esteja registrada pelo seu valor antinômico - "fraus", e 

não "fides"
142

. 

 

  Neste sentido, a boa-fé possuiria uma origem tripla: do direito 

romano, do direito germânico e do direito canônico. Não quer dizer com isso 

idêntico período, mas sim surgimento e ressurgimento conforme as variações 

e influências filosóficas. 

 

  No período clássico em Roma, a boa-fé era tratada sob uma 

concepção processual, conhecida pelas actiones in ius conceptae.  Função da 

boa-fé que diminuía o formalismo processual na busca para resoluções de 

contendas. Jairo Vasconcelos do Carmo e J. Cretella Júnior defendiam que: 

“Corporificou-se na bonae fidei iudicia, que buscava no processo, deixando 

de lado o formalismo, a melhor solução para os litígios contratuais”
143

.  

 

  Sob as contendas possessórias Menezes de Cordeiro chama 

atenção para determinada imprecisão nas significações da boa-fé com a 

nonum et aequum e a aequitas.  

 

  Do direito canônico extrai-se que a boa-fé uma é ausência de 

pecado, tese que iria de encontro à má-fé. Patente em tal situação o cunho 

totalmente subjetivo, o qual vem ser adotado no código francês de 1789. 
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  Quanto à Boa-fé Objetiva, esta que interessa mais ao CDC, uma 

de suas origens é do Direito Romano, como Bona Fides. No entanto, adapta-

se mais à realidade da Lei Consumerista, o tratamento dado pelo direito 

germânico. "... a cultura germânica inseriu, na fórmula, as ideias de lealdade 

(Treu ou Treue) e crença (Glauben ou Glaube), as quais reportam as 

qualidades ou estados humanos objetivados” 
144

. 

 

  O tratamento na Alemanha configura-se efetivamente em 1896, 

por meio do § 242 do BGB Alemão. Sob tal regramento deve ficar 

subentendida a boa-fé objetiva como uma regra de conduta, um dever anexo. 

Tais deveres, conforme já mencionado superficialmente, devem ser 

observados não só sob o negócio jurídico em si, mas em toda relação jurídica 

(momento pré e pós-contratual). 

 

  Tal regra de conduta é multifacetária, exprime seus 

entendimentos característicos como: lealdade, confiança, harmonia, proteção, 

informação e retidão entre as partes. Verificável que o dever imposto pela a 

boa-fé objetiva não é observado na vontade da parte, e sim em sua conduta, 

em seu comportamento. 

 

 

 "A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de 

conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto, 

vale dizer com probidade, honestidade e lealdade. Assim, 

reputa-se celebrado contrato com todos estes atributos que 

decorrem da boa-fé objetiva. Daí a razão pela qual o juiz, ao 

julgar demanda na qual se discuta a relação contratual, deve 
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dar por pressuposta a regra jurídica (lei, fonte de direito, regra 

jurígena criadora de direitos e obrigações) de agir com 

retidão, nos padrões do homem comum, atendidas as 

peculiaridades dos usos e costumes do lugar"145. 

 

 

Ao tratar de boa-fé sempre se cita a pertinente colocação dada 

por Nelson Nery e Rosa Maria, no sentido de esclarecer que o exame da boa-

fé subjetiva recai sobre a vontade do agente (concepção psicológica), já a 

verificação da boa-fé objetiva se dá na análise da conduta (concepção 

ética)
146

.  

 

Sob o regime jurídico do Direito Alemão, tem-se a boa-fé sob 

uma característica de um mandamento comportamental, tendo como 

sustentáculo os usos e costumes. Há de se esclarecer que tal mandamento de 

longe é limitado aos deveres intra-obrigacionais, além desta, possui função 

regra suprema. 

  

  A boa fé objetiva em tal cenário faria vezes de instrumento de 

aplicação de outras normas, ou seja, a boa-fé como regra suprema sendo 

utilizada na aplicação de normas mais simples; o papel seria de 

complementação e possíveis correções destas outras normas. Harm Peter 

Westerman chama atenção para o fato de que: 

 

 
                                                      
145

 Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado e Legislação Extravagante.  

3ª Ed. São Paulo: RT, 2005, p. 381. 

 
146

 Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado e Legislação Extravagante.  

3ª Ed. São Paulo: RT, 2005, p. 381, comentário da nota 04, ao art. 422. 
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 “... impõe-se precaução, uma vez que cada uma das normas 

isoladas não só traduzem técnicas jurídicas e proposições 

didáticas mais ou menos isenta de valoração, mas sim, dão 

juízos de valor vinculativos. Por isso, a complementação e a 

correção devem restringir-se a adaptar os juízos de valor 

legislativos e suportes fáticos imprevistos ou não apreendidos 

normativamente em seus pormenores, de modo consciente”
147

. 

(Grifei). 

 

 

   A Cláusula Geral do §242 do BGB será útil também na recepção 

de novos fatos sociais não regulados, a mesma função dinamizadora de 

qualquer cláusula geral em um sistema. Nestes termos Karl Larenz se 

manifesta:  

 

 

“Assim, nos últimos decênios desenvolveram-se no Direito 

Civil, as mais das vezes apelando ao princípio fundamental da 

<<boa-fé>>: as doutrinas do abuso do direito, da caducidade 

(Verwikung), da queda da base do negócio, do <<dever de 

fidelidade>> do sócio, do <<dever de assistência>> na 

relação laboral, dos <<deveres de protecção>> e da 

responsabilidade por culpa in contrahendo. É certo que para 

todas estas doutrinas se encontra o ponto de arrimo legal no 

§242 do BGB; mas, de facto, elas vão mais além do que pode 

inferir-se pela via de interpretação e concretização casuística 

da lei”148. 

                                                      
147

 Harm Peter Westerman, Código Civil Alemão – Direito das Obrigações. [Tradução Luiz Dória 

Furquim] Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 45.  

 
148

 Karl Larenz. Conceito de Direito. 4ª Ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 600. 
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  Nestes termos se daria concretização deste direito por meio da 

cláusula geral da boa-fé objetiva, daí a necessidade de aliar método tópico ao 

pensamento sistemático.  

 

  Claus Wilhelm Canaris chama atenção para tal possibilidade, 

boa-fé- objetiva como cláusula geral na concretização: “Não há, assim, uma 

alternativa rígida entre o pensamento tópico e o sistemático
149

, mas antes uma 

complementação mútua. Quão longe vai um ou outro determina-se, em termos 

decisivos, de acordo com a medida das valorações jurídico-positivas 

existentes, – assim se explicando também o fato de a tópica jogar um papel 

bastante maior em sectores fortemente marcados por cláusulas gerais”
150

. 

 

  Dentro do microssistema do CDC, o legislador fez a opção de 

eleger a boa-fé objetiva como um dos seus princípios basilares, por meio do 

                                                      
149

 A despeito do método tópico sistêmico, defende-se em outra oportunidade: "A solução foi aliar 

os aspectos tópicos e sistêmicos como método mais adequado a solucionar os percalços do sistema 

jurídico, sendo o princípio da hierarquização axiológica um dos propiciadores da solução sob o 

método tópico-sistêmico. É sistemático devido à constância do metacritério (princípio da 

hierarquização axiológica), que solucionará e fundamentará o processo de compreensão, e tópico 

porque a interpretação acontece como processo empírico e aporético, sendo que o sistema somente 

ganha contornos definitivos por força da interpretação do intérprete na decisão eletiva entre os 

sentidos necessariamente múltiplos (Juarez Freitas, A interpretação sistemática do direito. 3ª Ed. 

rev. e ampl., Malheiros, São Paulo 2002. p. 151.). Canaris defende a utilização dos dois 

pensamentos e assevera: “A oposição entre o pensamento sistemático e a tópica não é, assim, 

exclusivista. Ambas as formas de pensamento antes se completam mutuamente interpenetrando-se, 

até, em parte” (Claus Wilhelm Canaris. Pensamento Sistemático e Conceito na Ciência do Direito,  

3ª ed, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002, p. 254).  Com isso, deve ser sistemático, 

reconhecendo a abertura e a previsão de determinadas situações factual e/ou de conflitos 

principiológicos, exercitando sua adequação e tópico, pois abriria ao aplicador certo grau de 

valoração, mas sempre respeitando o princípio da unidade central do sistema."( Marcus Vinicius 

Fernandes Andrade. O Direito do Consumidor e a Publicidade.MP Editora, São Paulo, 2008). 

 
150

Claus Wilhelm Canaris. Pensamento Sistemático e Conceito na Ciência do Direito,  3ª ed, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p 277. 
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art. 4º, III do CDC; e como cláusula geral (ou conceito legal indeterminado) 

no art. 51 do CDC, o qual trata das cláusulas abusivas.  

 

  Não se descarta, outrossim, as outras manifestações da boa-fé 

objetiva, destacando  seu papel vigilante sobre toda a relação de consumo, 

sobre a conduta de todas as partes.  

 

Paulo Scartezzini faz uma espécie de triagem em todo o CDC e 

aponta as possíveis imposições do dever comportamental sob alguns 

dispositivos, identificando, ainda, a função realizada pela boa-fé objetiva. 

Desta maneira, identifica Scartezzini a boa-fé como dever de informação (art. 

6º, II, III e IV; art. 8º; art. 9º; § 1º do art. 10; art. 14; arts. 30, 31, 36 e 37; art. 

40; art. 43; art. 46 e art. 52), como dever de proteção (art. 6º VI; art. 12 e 14; 

art. 28 e art. 49), como dever de lealdade (art. 6º, X; art. 8º; art. 21, todos 

incisos dos arts. 39 e 41 e o art. 42) e, por fim, atinentes à interpretação dos 

contratos (arts. 51, 53 e 54 todos do CDC).   

 

  Sob a óptica contratual, a boa-fé objetiva aos moldes do direito 

germânico seria útil para clarear os pontos positivos e negativos das cláusulas. 

O papel da cláusula geral da boa-fé objetiva seria residual, ou seja, após o 

exaurimento de todos outros institutos jurídicos. “Ela pressupõe experiência 

na estimação dos fatos e conhecimento relativos à prejudicialidade, não 

menos que um juízo maduro sobre a exigibilidade de uma conduta 

juridicamente correta, bem como sobre a distribuição economicamente justa 

do risco. De modo global, impõe-se máxima reserva”
151

. 

 

                                                      
151

 Harm Peter Westerman. Código Civil Alemão – Direito das Obrigações .[Tradução Luiz Dória 

Furquim] Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 47. 
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  Da criação de Paul Oertmann e desenvolvimento posterior por 

Karl Larenz, fundada também na boa-fé, tem-se a base objetiva do negócio 

jurídico. Inicialmente prevista como base do negócio jurídico genericamente, 

esta inclui tanto a base objetiva como a base subjetiva. A criação constitui-se 

mais num aperfeiçoamento da teoria da pressuposição de Windscheid e da 

teoria da imprevisão do direito romano. 

 

  Segundo Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, tais 

teorias ficaram obsoletas, incapazes de dar soluções adequadas aos 

desequilíbrios gerados na base contratual, bem como as 

desproporcionalidades entre tais prestações. Conforme Paul Oertmann:  

 

 

"Base do negócio (Geschäftsgtundlage) é a representação de 

uma das partes, no momento da conclusão do negócio 

jurídico, conhecida em sua totalidade e não obstaculizada pela 

outra parte, ou a comum representação das diversas partes 

contratantes sobre a existência ou aparição de certas 

circunstâncias, nas quais se funda a vontade negocial"152. 

 

 

  Do presente interesse, a base objetiva como decorrente da boa-fé 

objetiva nada tem a ver com a questão das vontades das partes, ou dos vícios 

sociais. É algo que desequilibra ou quebra a base do negócio por fatores 

alheios às vontades das partes, fatores exógenos. Nelson Nery e Rosa Maria 

assim de pronunciam: 

 
                                                      
152

Paul Oertmann. Geschäftsgtundlage, § 4.º, p. 37, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade. 

Código Civil Comentado e Legislação Extravagante.  3ª Ed. São Paulo: RT, 2005, p. 382. 
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"A quebra da base objetiva do negócio pode ensejar: a) a 

resolução do negócio jurídico (v.g. CC 478); b) a revisão do 

contrato (v.g. CC 317, 421, 422 e 478). Haverá quebra da 

base do negócio, por exemplo, quando houver 'perturbações 

extraordinárias da prestação' (Ennecerus-Nipperdey, Allg. 

Teil, § 177, V, p. 757), vale dizer, onerosidade excessiva 

impossibilitando o devedor de cumprir prestação. Nada tem a 

ver com 'imprevisão' (situação psicológica, subjetiva das 

partes contratantes), porquanto a base objetiva é aferível de 

modo objetivo. Em outras palavras, a 'alteração da base 

negocial pode ocorrer quando houver falta, desaparecimento 

ou modificação do condicionalismo que formou e informou a 

base do negócio. Ainda que não haja, no contrato, cláusula 

expressa referindo-se à base negocial como fator 

determinante para a manutenção do negócio jurídico, o 

preceito deriva do sistema, de sorte que se considera como se 

estivesse escrita a referida regra, que é aplicável 

ineroxavelmente porque matéria de ordem pública' (Nery, 

RDPriv 10/180)"153.  

 

 

  Por derradeiro não se descarta o papel da boa-fé objetiva diante 

dos direitos intraobrigacionais. Eis a insistência em falar todo o momento em 

relação de consumo e ainda, no papel da boa fé objetiva não só sobre o 

negócio jurídico stricto sensu; mas também no momento precontratual com a 

culpa in contrahendo e no momento pós-contratual com a culpa post pactum 

finitum, ambos desembocando na responsabilidade civil. 

 

                                                      
153

 Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado e Legislação Extravagante.  

3ª Ed. São Paulo: RT, 2005, p. 383. 
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  Daí a velha insistência de nortear bem quais as situações de 

obrigações e quais as de responsabilidade civil. Estas não se confundem e o 

CDC sempre prima pela manutenção da relação, ou seja, manutenção do 

contrato, da obrigação. 

 

 

10.2 Contratos de Adesão 

 

 

  No mercado de consumo pátrio, na dinâmica das informações, na 

velocidade das alterações do meio de produções, os meios de negociações se 

alteram. Um simples gesto, um simples clique, um mero rascunho num 

instrumento, quando existente, reflete a manifestação de vontade do 

consumidor. 

 

  Um contrato no papel com cláusulas discutidas é algo raro, 

impraticável. Apesar de se defender a existência dos contratos de massa, o 

que não é mentira, inicia-se a vislumbrar certos padrões mínimos de 

condições, riscos e encargos de acordo com o nicho de que o consumidor faz 

parte.  

 

  De tal maneira, não se pode admitir que nem um contrato de 

fornecimento de energia elétrica hoje é padrão para as classes A, B, C, D e E. 

Ao mesmo tempo, ressalvados alguns subsídios, a mera contratação do 

sistema de um transporte de metrô em São Paulo é una para todas as classes. 

 

  Já algum tempo que o contrato utilizado pelos consumidores é o 

de adesão. Pessoalmente entende-se como uma prática comercial que substitui 
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o consentimento de vontade. Grande maioria das vezes no ato de aderir 

determinado contrato para suas múltiplas finalidades, nem uma cópia do 

instrumento ao consumidor é oferecida. 

 

  O mero manuseio num caixa eletrônico poder gerar em um só 

acesso a contratação de alguns pares de serviços, as conhecidas condutas 

sociais típicas
154

, muitas vezes manifestada por um silêncio eloquente. Ou 

seja, um mero saque de dinheiro pode gerar a contração de um título de 

capitalização ou uma previdência privada. São meros centésimos de segundos 

e um clique indevido numa mudança de tela. 

 

  Patente se faz a determinação de cláusulas ou condições gerais 

pelo fornecedor. Excetuando a compra e venda direta que se formaliza com a 

tradição, a regra no mercado de consumo é o contrato de adesão. O poderio do 

fornecedor cresce neste momento. A formulação de contratos de adesão está 

virando até uma atividade. Um exemplo que foi observado ao analisar um 

contrato de promessa de compra e venda de um imóvel com financiamento até 

entrega das chaves por duas construtoras/incorporadoras. 

 

  Tais contratos eram idênticos, inclusive até em cláusulas 

abusivas. O mais interessante de tal complexidade é que nem as 

incorporadoras ou construtoras entendem tal conteúdo. Outro detalhe é que 

nunca é só um contrato, mas uma rede coligada de contratos, os quais 

possuem como regra excessos de garantias. 
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Larenz citado por Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo 

regime das relações contratuais, 6ª ed. São Paulo: RT,  2011, p.72. 
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  Os fornecedores se utilizam desta técnica de pré-elaboração; o 

Estado quando não diretamente, por meio de suas concessionárias e 

permissionárias também o faz. Mais interessante, até o Estado hoje mesmo 

por meio de licitação ou sua inexigibilidade, adere a contratos de 

determinados prestadores de serviços. Em regra, empresas que praticamente 

detêm determinado monopólio, por exemplo, de um sistema de software.  

 

  Sob tal prática, Cláudia Lima Marques chama atenção para 

aqueles que pensam que o contrato de adesão e as condições gerais do 

contrato são tidos como sinônimas
155

. Com base nas diferenciações feitas pela 

Comissão das Comunidades Européias, os contratos de adesão seriam os 

contratos por escrito, impressos com anterioridade pelo fornecedor. Já as 

condições gerais do contrato podem ser escritas ou não escritas, situações 

onde se tratou das condutas socialmente típicas para contratá-los. Para melhor 

esclarecimento: 

 

"Como contratos de adesão entenderemos restritivamente os 

contratos por escrito, preparados e impressos com 

anterioridade pelo fornecedor, nos quais só resta preencher os 

espaços referentes à identificação do comprador e do bem ou 

serviço, objeto do contrato. Já por contratos submetidos a 

condições gerais dos negócios entenderemos aqueles escritos 

ou não escritos, em que o comprador aceita, tácita ou 

expressamente, que cláusulas, pré-elaboradas unilateralmente 

                                                      
155

 "Note-se que a prefixação de todo o conteúdo do contrato, ou de parte deste, de maneira 

unilateral e uniforme por só uma das partes contratantes, não passou despercebida aos estudiosos 

do direito, existindo duas expressões para descrever esta realidade. De um lado prefere a doutrina 

germânica a expressão 'condições gerais do contrato', ou, na tradução de Portugal, 'cláusulas gerais 

contratuais'; de outro, a doutrina francesa utiliza a expressão 'contratos de adesão'" (Cláudia Lima 

Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações 

contratuais, 6ª ed., São Paulo: RT,  2011, p. 73). 

 



183 

 

e uniformemente pelo fornecedor para um número 

indeterminado de relações contratuais, venham a disciplinar o 

seu contrato específico. Típicos aqui seriam os contratos de 

transporte, os de administração de imóveis e mesmo alguns 

contratos bancários. As expressões 'condições gerais dos 

contratos' e 'contrato de adesão' não são, portanto, sinônimas. 

Segundo a doutrina e a lei alemãs (§ 1.º AGBG, e § 305(1) 

BGB-Reformado), porém, a expressão 'condições gerais' pode 

englobar todos os contratos de adesão com formulários 

impressos, os contratos-modelo e os contratos autorizados ou 

ditados pelos órgãos públicos, pois estes também são 

compostos por cláusulas pré-elaboradas unilateral e 

uniformemente pelos fornecedores, com a única diferença que 

nestes casos as condições gerais estão inseridas no próprio 

texto do contrato e não em anexo"156. 

 

 

  Enfim, a prática é uma realidade inevitável que dá celeridade às 

tratativas de mercado. No entender de Cláudia Lima, os consumidores aderem 

confiando na empresa, sob uma óptica de uma proteção, um direito mais 

social.  

 

Entende-se de maneira um pouco diferente. O consumidor adere, 

pois não resta alternativa, para não se alijar do mercado de consumo. Ainda 

que sob uma boa-fé, adere e corre o risco. Em situação de umas destas 

cláusulas lhe gerar algum dano ou desequilíbrio na relação, há de se socorrer 

no Judiciário. 

                                                      
156

 Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das 

relações contratuais, 6ª ed. São Paulo:RT, 2011, p. 74-75. Restou uma dúvida, ocasião para um 

possível "sic", se a professora quis mesmo escrever lei alemãs. 
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Em tal situação poderia citar o exemplo deste que vos escreve, no 

mercado de consumo como destinatário final, aderindo a uma rede coligada 

de contrato bancário de conta-corrente. Há ciência e conhecimento que tal 

rede contratual está eivada de cláusulas abusivas, ou seja, pode se considerar 

tal consumidor como vulnerável, hipossuficiente sob algum aspecto? Certeza 

se tem que este é um destinatário final. 
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11 Planos de Existência, Validade e Eficácia - Estudo da Nulidade 

 

 

 

  Vislumbra-se o presente capítulo como um dos mais importantes 

deste estudo porque faz diálogo direto com a ordem pública e oferece a 

resposta ao dever do aplicador da norma agir de ofício – como regra – diante 

das cláusulas abusivas do CDC, não só nos contratos, mas até sobre os atos 

relacionais que irradiaram possíveis efeitos jurídicos (v.g. um prática 

comercial abusiva). 

 

  Com isso, de fulcral importância o estudo dos planos de 

existência, validade e eficácia e, como consequência destes, os possíveis 

efeitos sancionatórios dado ao juiz, com arrimo dúplice do CDC ser de norma 

de ordem pública, bem como a previsão para o trato das cláusulas contratuais. 

 

Inicialmente para todo o sistema no caput do artigo primeiro e, 

uma ratificação sob um dos principais instrumentos ou práticas 

consolidadores da relação de consumo, que é o contrato, por meio caput do 

art. 51 do CDC.  

 

  Dentro do estudo dos planos de validade, existência e eficácia, 

necessários são o estudo e a análise do suporte fático. O suporte fático é o que 

dá validade e a possível eficácia aos negócios e atos jurídicos. Tal suporte 

fático nada mais é, como regra geral, que  o atendimento ao que prega o art. 

104 do Código Civil de 2002, ou seja, a validade do negócio jurídico requer: 

i) agente capaz; ii) objeto lícito, possível determinado ou indeterminável; e iii) 

forma prescrita ou não defesa em lei. E, principalmente o art. Art. 166. É nulo 
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o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II 

– for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III – o motivo 

determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV – não revestir a forma 

prescrita em lei; V – for preterida alguma solenidade que a lei considere 

essencial para a sua validade; VI – tiver por objetivo fraudar lei 

imperativa; VII – a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a 

prática, sem cominar sanção.  

 

  Não seria o momento adequado, mas a exigência do inciso 

primeiro sofreria uma ponderação sobre a norma especial do CDC, ao menos 

se tratando no campo do ser – e não em uma demanda judiciária – no trato de 

consumidores. Não é demasiado lembrar, por exemplo, que crianças 

representam um grande foco de consumidores em potencial. E estas, se não 

consomem diretamente o fazem por meio de seus pais. Sem entrar no mérito 

das gradações de capacidade. No caso dos contratos stricto sensu de consumo 

tal exigência é bastante admissível.  

 

  Logo, a validade do negócio jurídico ou do ato jurídico traduz-se 

na não deficiência do seu suporte fático. "O negócio jurídico ou o ato stricto 

sensu nulo é de suporte fático deficiente, e – de regra é negócio jurídico, ou 

ato jurídico stricto sensu ineficaz; o negócio jurídico, ou ato jurídico stricto 

sensu anulável é de suporte fático deficiente, mas o negócio jurídico ou ato 

jurídico stricto sensu é eficaz enquanto não se admite, em sentença, que 

não tenha eficácia"
157

. (Grifei). 

 

                                                      
157

 Pontes de Miranda.  Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo IV, atualizado por Vilson 

Rodrigues Alves, BOOKSELLER Editora, Campinas-SP, 2000, p. 35. Conclui o Prof. Pontes de 

Miranda: "Por isso mesmo, não se pode ligar o conceito de invalidade (nulidade e anulabilidade) ao 

de eficácia". 
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  Observa-se sobre regra geral do sistema do Código Civil, que o 

ato ou negócio jurídico nulo ou anulável estão dentro do campo de existência. 

Se forem válidos ou não, não pode possuir um suporte fático viciado, com 

nulidade ou anulabilidade. Daí fica muito claro a sanção tratada na ordem 

pública pelo Direito Inglês, no qual a sanção será: a recusa de ação. 

Entendível, pois sobre as public policy a nulidade não entra no campo de 

existência, logo não se faz necessária uma decisão de algo que não existe. 

 

  Mesmo sobre um sistema civil law antes o suporte fático não 

entrava no mundo jurídico. Da diferença desenvolvida a partir dos povos 

primitivos de que não existir é diferente de não valer, o nulo entra no mundo 

jurídico. 

 

  Por óbvio, para que algo tenha validade ou não é necessário que 

ele exista. Seria um grande contrassenso falar em validade ou invalidade de 

algo inexistente. Pontes de Miranda Chama atenção para uma situação: "A 

súbitas, enfrentam o problema dos negócios jurídicos nulos, que têm algum 

efeito, e caem na contradição mais gritante: se o nulo não existe e se há nulo 

com efeitos, há efeito do que não existe e, pois, do nada” 
158

. 

 

  A contradição entre o nulo e o inexistente não só permanece sob 

o campo do direito material. Nas lições de Pontes de Miranda a contradição se 

daria com aqueles que pensam que há ação declaratória para decidir o nulo. 

Assim um ato nulo que produziu efeitos. Move-se uma ação declaratória para 

decretar sua inexistência, mas quanto aos efeitos já consumados? Não seria 

objeto se uma ação constitutiva negativa (ou desconstitutiva). 
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  Logo, conclui-se que se não houve a produção de efeitos com o 

ato ou negócio nulo, a ação a ser movida deverá ser apenas declaratória. Já no 

caso de produzir efeitos, se faz necessário uma ação constitutiva negativa. 

Seria "mais forte" nos dizeres de Pontes de Miranda, no entanto, em 

determinadas situações seria necessário o efeito ex tunc existente apenas, 

como regra, na ação declaratória, pois as ações constitutivas produzem efeitos 

apenas ex nunc. Como regra as sentenças que decretam a nulidade e a 

anulabilidade são constitutivas negativas: após sua eficácia, nada existe no 

mundo jurídico, no tocante à "res deducta"
159

. 

 

  Assim, num primeiro momento conclui-se que a ação deva ter 

cunho dúplice, declaratória para atacar o ato nulo, e a constitutiva negativa 

para atacar seus efeitos. Devendo ser tratada, a posteriori uma possível 

modulação de efeitos, quando possível.  

 

  Não há de se esquecer que, diferente da anulabilidade, a nulidade 

pode ser declarada incidentalmente. Não se faz necessária uma ação própria, 

logo, mais interessante a movimentação de uma ação constitutiva negativa em 

face dos efeitos, com um pedido incidental de declaração de nulidade do ato 

nulo. 

 

 

"Ora, encontraria ela o negócio jurídico nulo, ou o ato 

jurídico stricto sensu nulo, que se teria  de desconstituir. 

Quando a lei não exige ação autônoma, ou ação de rito 

especial ou de rito ordinário, a ação declaratória é fraca; 
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todavia, uma vez que tal nulidade é decretável a qualquer 

momento, suscite-a quem, interessado suscitar, ou de ofício, o 

juiz ao sentenciar, primeiro decide a questão prejudicial e, 

depois desconstitui; após isso declara. Ao declarar, já o 

negócio jurídico nulo ou o ato jurídico stricto sensu nulo, não 

é mais, não pertence mais ao mundo jurídico, já estava 

desconstituído"160.  

 

 

    O que se tem receio desta afirmação são apenas os efeitos ex tunc 

e ex nunc. Não obstante a afirmação de fraqueza da ação declaratória a 

situação será casuística, verificando a necessidade dos efeitos da decisão. 

Destacado, mais uma vez, que negócio jurídico nulo ou ato jurídico nulo é 

decretável ex officio. 

 

  Retornando a temática do plano de existência, cabe ressaltar que 

o direito romano tinha o nulo como inexistente (nullus = inexistente). Seria 

um ato ou negócio natimorto, não teria entrado no plano de existência. Logo, 

desnecessária seria sua declaração ou sua desconstituição. 

 

  Apesar de não ser de interesse deste estudo, tendo em vista que o 

art. 51 do CDC trata de cláusulas nulas de pleno direito, e não anuláveis. 

Pontes de Miranda defende que o anulável ao ser submetido a uma sentença 

constitutiva negativa possui uma eficácia ex tunc.  
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  Não se dá isso com a decretação do nulo: desconstitui-se o ato 

jurídico; não, a eficácia, porque não se desconstitui o que não se constitui
161

. 

Tal fato é entendível porque o ato anulável pode ter validade, diferente do ato 

nulo. 

 

  Excetuada a possibilidade de decretação de ofício pelo juiz, outra 

característica interessante da nulidade é que esta, se provocada 

incidentalmente, aquele que provocou jamais pode voltar atrás. Caberá ao juiz 

o dever de desconstituir o ato ou negócio cujo suporte fático foi constituído 

deficitariamente. 

 

   Os atos jurídicos e os negócios jurídicos nulos são insupríveis, 

irratificáveis e insanáveis. Depois de decretada nulidade e desconstituídos os 

efeitos, só um novo ato jurídico, um novo suporte fático. 

 

  Não seria nem o caso de uma lei nova suprir tal causa de 

nulidade. Pois a vigência do suporte fático do ato é o da lei da época em que 

ele foi criado. Na anulabilidade pode a lei nova retroagir seus efeitos, no ato 

nulo não, isto no sentido de uma nova lei desconsiderar algo do suporte fático 

como viciado. 

 

  No Código de Proteção e Defesa do Consumidor quando se trata 

de cláusula contratual só se trata de nulidade de pleno direito. Um outra 

característica, muito embora a ordem pública do art. 1º sirva para todo o 
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código, é  que no CDC busca-se a preservação do contrato. Tanto que o caput 

do art. 51 prega nulidade das cláusulas e não de todo o negócio jurídico.  

 

  E ainda, o § 2º do art. 51 do CDC, assim prescreve: a nulidade de 

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

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

qualquer das partes. 

 

  Dentro dos direitos básicos do art. 6º, V do CDC, o legislador 

deixa claro também a pretensão da conservação do contrato e estabelece como 

direito básico: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes 

que as tornem excessivamente onerosas. 

 

  Não só busca a preservação do contrato, como em outras 

situações primará sempre para um cumprimento forçado do que a conversão 

em perdas e danos. Depois de todos os métodos e meios de conservar a 

relação é que se partirá para transformação de alguma ocorrência em 

possíveis perdas e danos. 

 

  Neste sentido, mais uma vez chama-se atenção para questão do 

CDC não ser apenas um código que protege e defende o consumidor. Mas 

também uma lei que busca o equilíbrio, a equidade e a harmonia das relações 

de consumo, subentendendo os participantes agindo de boa-fé. 

 

  Sob tal aspecto buscar-se-á fazer uma investigação acerca das 

nulidades totais e das nulidades parciais; ou seja, quando há um 

comprometimento de todo o negócio jurídico, devido à nulidade de uma 
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cláusula, e quando dá para extirpá-la da relação, modificá-la em caso de 

desproporcionalidade ou sua revisão em caso da alteração, desequilíbrio ou 

perda da base objetiva do negócio jurídico em razão de fatos supervenientes 

que torne a relação excessivamente onerosa. 

 

  Outra linha dogmática é o que Pontes de Miranda em seu Tratado 

de Direito Privado chama de princípio da contagiação. Em apertada síntese, o 

fato de se ter uma cláusula nula dentro de um contrato, contagia ou não todo o 

instrumento. Pontes de Miranda esclarece que:  

 

 

"A nulidade pode ser concernente só à parte do ato jurídico, 

se é separável, ou em relação a algum dos figurantes, ou a 

algum dos objetos ou partes do objeto, ou à forma de certa 

parte. Não se pode pensar em nulidade parcial, sem se pensar 

em negócio jurídico complexo. Todas as causas de nulidade 

são possíveis causa de nulidade parcial. Se a parte nula é 

essencial a todo o negócio jurídico, nulo é todo ele. Não há 

contrato, se nula é a oferta ou se é nula a aceitação"162. 

 

 

  Ao aplicador da lei ou intérprete poderá de ofício decretar a 

nulidade de cláusulas que não foram arguidas como nula, ou julgar como nula 

apenas parte de todo o arguido como nulo. 

 

  O ônus da contagiação do todo ou não contagiação do todo cabe 

a quem interessa, ou seja, provar que todo o negócio foi contaminado porque 
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tal cláusula era essencial, ou provar que a nulidade de determinada cláusula 

não compromete o negócio jurídico (v.g. eleição de foro em desfavor do 

consumidor). 

 

  Pelas razões já arguidas no microssistema jurídico do CDC, 

notório que este adota o princípio da não contagiação. Só decretará a nulidade 

de todo o negócio jurídico, se a cláusula em comento for essencial para toda a 

relação.  

 

  Diferente disso, pode o juiz decretar a nulidade da cláusula que 

não contamina todo o negócio; modificar a cláusula que estabeleça prestações 

desproporcionais; ou modificar a cláusula em razão de fatos supervenientes 

que gerem uma onerosidade excessiva. 

 

  Oportuno neste momento o tratamento conjunto do art. 6º, V do 

CDC com o § 2º, do art. 51 do CDC. De início, entende-se que esta última 

disposição já não trata mais de um conceito legal indeterminado onde se tem 

como solução ou sanção a nulidade.  

 

  O perfil é mais de cláusula geral, pois conjuntamente com o art. 

6º, V, do CDC haverá a valoração do fato específico, restando várias soluções 

ao magistrado tomarem busca – ao máximo – da conservação do contrato.  

 

  Disto destacamos o princípio da não contagiação.  Eis a redação 

do § 2º, do art. 51 do CDC: A nulidade de uma cláusula contratual abusiva 

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

de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Não é 
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demasiado lembrar que diante de uma rede coligada, o contrato principal 

contamina o acessório, mas a recíproca não é verdadeira. 

 

  Diante dos contratos relacionais de consumo e suas cláusulas 

observou-se que cláusula nula é causa para declaração de ofício. Isto é a 

norma que faz tal previsão há anos não só do Código Civil de 1916 em seu 

art. 145, mas em vários sistemas estrangeiros como citado. Como no sistema 

atual do Código Civil de 2002, em seu art. 166, e art. 51 do CDC. 

 

  Logo, se toda doutrina estrangeira prevê, a legislação estrangeira 

prevê, o CC de 1916, liberal, previa como regra geral, o sistema de todo 

direito empresarial do Código Civil de 2002 também prevê tal possibilidade 

como Regra Geral. 

 

O que dizer de uma Lei Especial, intitulada pelo próprio 

legislador como norma de ordem pública e a ratificação diante das cláusulas 

abusivas nulas de pleno direito. O que falar da teratológica, com todo respeito 

ao STJ que não se confunde com seus componentes, da Súmula 381: nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividades de cláusulas. 

 

  Ou seja, em todos os contratos é permitido, em todas as cláusulas 

é permitido, em todas as fontes primárias de direito é permitido, e o STJ que 

tem o papel de primar pela melhor aplicação e interpretação do direito 

infraconstitucional, sumula tal aberração.  

 

  Retorna-se a comentar os poderes dos juízes sobre as cláusulas 

contratuais e o princípio doutrinário da não contagiação. Da leitura dos 
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dispositivos citados, tendo como cláusula geral o § 2º, do art. 51 do CDC, é 

observada a possibilidade de modificação (desequilíbrio); revisão 

(onerosidade excessiva por fato superveniente) e integração (com fim de 

conservação do contrato). Ora, amplos poderes são dados aos juízes, além do 

que quem pode o mais pode o menos (declaração de ofício). 

 

  Neste sentido, com tais instrumentos em mãos e o princípio da 

não contagiação, corolário do princípio doutrinário da conservação dos 

contratos, ao juiz caberá, sem qualquer embargo, fazer o melhor uso de tais 

instrumentos para modular os efeitos da sentença constitutiva negativa e do 

declaratório.  

 

  Isto porque muito embora a sentença constitutiva negativa seja 

mais forte, conforme citado, ser ação originária e não incidental, seu efeito 

conforme a lei instrumental pátria é apenas ex nunc (como regra).  

 

  Já o mero incidente declaratório (ou uma autêntica ação 

declaratória) possui efeito ex tunc. Embora exposto e defendido que, se 

movida inicialmente a ação constitutiva negativa e esta obter êxito, nada 

restará a decretar, logo a decisão produzirá efeitos apenas a partir daquele 

momento. 

 

  Provocando-se o incidente no trâmite da ação constitutiva, deverá 

o magistrado inicialmente enfrentar as prejudiciais, logo, enfrentará a 

declaração de nulidade de cláusula inicial e, após isto, no mérito enfrentará a 

questão principal de desconstituir ou não os feitos do suporte fático viciado a 

produzir efeitos daquele momento para frente.  
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  Neste caso específico, se há o incidente declaratório e o processo 

originário, o juiz deverá deixar estabelecido que o ato ou negócio jurídico é 

natimorto, logo o efeito da sentença é ex tunc. Já para os efeitos produzidos 

pelo ato, sua desconstituição será ex tunc. E tal modulação deverá o juiz 

deixar bem clara e estabelecida no dispositivo da sentença que adquirirá 

autoridade de coisa julgada.  

 

  Ocorria certa confusão do Direito Romano de considerar nullus ≠ 

nulo. O nullus do direito romanístico seria igual a inexistente. Daí uma grande 

confusão das necessidades de declarações, efeitos e sanções. O inexistente 

semelhante ao sistema inglês não precisaria de ação declarando algo que não 

existe, tanto que a sanção era a recusa de ação.  

 

  A regra é não ser preciso propor-se a 'ação' de nulidade (aos 

moldes do Dir. Romano), que seria constitutiva negativa: basta alegar a 

nulidade incidentalmente (e aguardar tal declaração). Porém, isso não 

significa que a ação de nulidade seja declarativa, como se alastrou ainda entre 

grandes juristas. A expressão 'declaração de nulidade' trai a reminiscência 

romanística do ' nullus = inexistente'
163

. 

 

  A complexidade recai quando pela não contagiação o juiz quiser 

conservar o contrato (por força da lei), dando nulidade a uma cláusula que não 

é essencial ao negócio jurídico. Ou seja, irá decretar (ex tunc) nula tal cláusula 

não comprometedora de todo o negócio. Verificará as possíveis irradiações de 

efeitos da cláusula anulada para desconstituí-los (ex nunc) e, por fim, ainda 

manter o contrato vigente (integração, modificação ou revisão) a depender do 

caso específico.  
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  Em tal situação, inclusive, se faz necessária uma maior atenção 

em contratos de mediana duração (sem chegar aos contínuos), no qual houve 

benefícios recíprocos até o momento da declaração e da desconstituição dos 

efeitos. Há de se apurar qual direito de cada parte, seus benefícios, ou até 

possíveis compensações. Ademais, sempre serão buscados a equidade, 

equilíbrio e harmonia nas relações (art. 4º, III do CDC). 
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12 Cláusulas Abusivas 

 

 

 

  Realizado o estudo dos direitos fundamentais do art. 5º, XXXII 

da Constituição Federal, viu-se e indagou-se que Estado era aquele? Depois se 

questionou se aquele direito previsto dentre as cláusulas pétreas seria um 

direito de proteção ou de defesa, e por fim, se o papel daquele Estado seria de 

Provedor ou Interventor. 

 

  Convoca-se como principal protagonista da situação o Estado-

Juiz no exercício de sua atuação, ou seja, implementação de políticas públicas 

e sua intervenção já determinada pela norma. 

 

  Além do fundamento constitucional parte-se para Regra Geral do 

Código Civil de 2002, a qual por meio do seu art. 166 estabelece que é nulo o 

negócio jurídico (suporte fático) quando: VI - tiver por objetivo fraudar lei 

imperativa  e a VII - a lei taxativamente declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, 

sem cominar sanção. A menção que se faz direta é ao CDC, em seu art. 51. 

 

  Por fim, dois fundamentos no microssistema jurídico do CDC, o 

art. 1º em que o legislador qualifica a norma como norma de ordem pública, 

ou seja, há positivação até disto; como direito básico de proteção no art. 6º, 

IV; e sob as cláusulas abusivas ratifica tal teleologia no caput do art. 51 do 

CDC, quando prevê que são nulas de pleno direito, dentre outras, as cláusulas 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços. 
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  Que mais outra fonte seria necessária para deixar claro que em 

presença de cláusula abusiva estas são nulas de pleno direito, 

consequentemente, decretáveis de ofício? A decretação ex officio é da 

essência na nulidade do negócio, do ato ou da cláusula, é essência e efeito de 

qualquer norma de ordem pública, é um dever do Estado-Juiz decretá-lo.  

 

  Como essência de todos estes dispositivos, não só sob o direito 

pátrio consumerista, mas sob todo o direito estrangeiro empresarial ou civil, 

haveria uma redundância técnica dizer que algo nulo de pleno direito (dito 

pelo legislador) é decretável de ofício pelo juiz. 

 

  Tanto é que até a forma de tal declaração não necessita de uma 

formalidade maior. Dentro de qualquer processo, além das partes e do 

Ministério Público, de forma incidental, a decretação pode ser dada pelo juiz, 

respeitado, por óbvio, o contraditório e a ampla defesa. 

 

  Observe, outrossim, que não se fala em anulabilidade ou 

inexistência. O CDC trata de nulidade de pleno direito, o que traz uma grande 

diferença. Como visto diversos fundamentos se tem para declaração do ato ou 

negócio jurídico nulo, aqui, mais específico, a cláusula. 

 

 No caso do CDC, adaptável como civil law ao sistema francês. 

Dentre outras características da ordem pública que gostaria de explorar, 

adaptando à realidade pátria, é a questão da proteção dos mais fracos, dos 

vulneráveis e a proteção da grande massa. 

 

  Ainda adaptando à realidade do Art. 51 do CDC, muito embora 

seja prevista uma ordem pública criada pelo legislador e uma ordem pública 
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achada pelo juiz, entende-se, por segurança jurídica, que o modelo que se 

adapta ao CDC é a ordem pública positivada, estabelecida pelo legislador.  

 

Assim, semelhante a um conceito legal indeterminado, haverá 

abertura ao magistrado, quando constate na norma a ordem pública, ou seja, 

caberá ao magistrado completar e integrar tal conceito, consequentemente a 

sanção que o próprio sistema oferece. 

 

  Tal situação fornece uma maior segurança jurídica, pois se ao 

magistrado fosse dado a liberdade de achar a ordem pública na norma e ainda, 

oferecer sua sanção, seria para o sistema do civil law algo mais inseguro que a 

cláusula geral já gera.  

 

  Quanto à sanção, o sistema francês (a ser estudado) adota o 

mesmo do CDC, ou seja, nulidade de pleno direito com a decretação e efeito 

ex tunc. Com uma única ressalva, pois o sistema francês diferencia as meras 

nulidades das nulidades decorrentes da violação da ordem pública. Neste 

sentido, o sistema francês adota o principio da contagiação de todo o negócio 

jurídico; não se aproveita nada. 

 

  Da Regra Geral do código civil de 2002, observamos que a 

nulidade do CDC está prevista sobre o inciso VII do art. 166. Logo, o vício do 

suporte fático está na própria violação da norma, de modo que a cláusula 

abusiva entra no plano de existência, pode produzir efeitos, mas jamais será 

válida pelo vício de seu suporte fático. 

 

Mantém o legislador sua técnica de não criar róis taxativos, seja 

de práticas, cláusulas ou qualquer outro modo que pudesse engessar o 
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microssistema jurídico. Conforme é observado no caput do art. 51 do CDC
164

, 

o legislador oferece um rol de cláusulas abusivas meramente exemplificativas, 

mais uma vez fazendo o uso do "entre outras", "dentre outras". Logo, 

situações aqui não previstas em regras jurídicas serão apresentadas como 
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 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: 

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer 

natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de 

consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em 

situações justificáveis; 

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

código; 

III - transfiram responsabilidades a terceiros; 

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 

V - (Vetado); 

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

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor; 

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

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

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

conferido ao consumidor; 

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual 

direito lhe seja conferido contra o fornecedor; 

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, 

após sua celebração; 

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

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

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que: 

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a 

ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo 

do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua 

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

§ 3° (Vetado). 

§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério 

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

contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre 

direitos e obrigações das partes. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm#art51v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm#art51§3
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conceitos legais indeterminados, permitindo a necessária participação do juiz 

em situações aqui não previstas. 

 

Há de se advertir que será realizado um sintético comentário ao 

caput do art. 51 do CDC e seus incisos, haja vista que há doutrinas 

consumeristas sobre cláusulas abusivas que já estão muito mais que bem 

exploradas em inúmeras obras. Logo, muito embora o foco da pesquisa 

trabalhe muito do art. 51 e incisos do CDC para outras particularidades, longe 

é a pretensão de oferecer mais um estudo de comentários de cláusulas 

abusivas. 

 

Outro aspecto a ser proposto, será a verificação de onde valerá 

mais a vontade da lei ou a vontade do juiz. Entende-se que no microssistema, 

já bastante explorado, o legislador em alguns momentos fecha para o juiz o 

exercício de mera subsunção; em outros momentos dá maior liberdade com os 

princípios jurídicos, cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados. 

 

Repete-se que o papel do aplicador do direito é muito necessário 

em qualquer sistema. Ele transforma a lei em abstrato em lei específica ao 

caso. Não é proposto o método kelseniano, tampouco um ativismo judicial 

exacerbado. A proposta é a análise do microssistema legal, suas aberturas, 

fechamentos e dinâmica. 

 

Nas lições de Nelson Nery Júnior, o CDC superou a velha 

controvérsia entre "existências", "nulidade" e "anulabilidade".  O legislador 

estabelece que são nulas de pleno direito. Logo, justifica-se todo o estudo dos 

planos de eficácia e validade, bem como o do suporte fático, tendo em vista 

que tais cláusulas entram no plano de existência. 
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O inciso primeiro à lei determina como abusiva as cláusulas que 

impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por 

vícios de qualquer natureza dos produtos ou serviços, ou impliquem renúncia 

ou disposição de direitos. O legislador reconhece algo lógico, que o dano 

mede-se por sua extensão. Não adianta adquirir um bilhete de transporte aéreo 

e lá estar escrito que, em caso de dano, a indenização é tarifada conforme 

CBA ou a Convenção de Varsóvia, isto é nulo.  

 

No final do inciso I, até o momento, não se vislumbrou a 

intenção do legislador, algo totalmente contrário a toda filosofia do CDC. 

Sem fazer nenhum comentário, segue o texto puro: “Nas relações de consumo 

entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser 

limitada, em situações justificáveis”.  

 

Estas "situações justificáveis" oferecem certa abertura ao 

aplicador da norma, seria um conceito legal indeterminado, no qual o juiz terá 

oportunidade diante da fattispecie de realizar sua análise para ver se é o caso 

de aplicação ou não. Insiste-se na verificação da extensão do dano como 

Regra Geral do Código Civil de 2002, até porque a responsabilidade aqui 

tratada é sobre vícios, ou seja, de fácil aferição. 

 

O segundo inciso considera como abusivas as cláusulas que 

subtraiam ao consumidor a opção de reembolso de quantia já paga, nos casos 

previstos neste código. Faz-se necessária extrema cautela na leitura do 

dispositivo, não retrata uma situação de que o consumidor pode sair firmando 

contratos e compromissos, depois desistir e querer reaver a integralidade de 

volta.  
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Deve-se, sim, verificar a cláusula contratual e a situação 

específica. No famoso “arras penitenciais”, que se dá na compra de um 

imóvel, não há como questionar sua espécie e o modo de seu reembolso. 

Mesma situação são as desistências em grupos de consórcios. 

 

O terceiro inciso considera como abusiva a cláusula que transfira 

responsabilidades a terceiro. A contradição aí não é só em relação ao CDC, 

mas a toda a essência da responsabilidade civil. A cautela neste sentido se 

deve, principalmente, quando se tem uma rede de responsáveis solidários, o 

que não é raro nas relações de consumo. Além de como muito bem 

questionado nas aulas de mestrado de Suzana Catta Preta, quem seria o 

terceiro numa relação de consumo? 

 

No inciso IV verifica-se um conceito legal indeterminado. Logo 

para aplicação ou não da abusividade, caberá tão somente ao juiz com o 

estudo do caso em específico. Inciso IV: “Estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 

 

A despeito da boa-fé neste caso ser considerada cláusula geral ou 

conceito legal indeterminado surge uma dúvida. Isto porque a solução é dada 

pelo legislador, nulidade de pleno direito. Não haveria nem margem para 

gradação desta nulidade.  

 

No entanto, conforme já mencionado, tanto Cláudia Lima 

Marques como Nelson Nery Júnior consideram tal parte do inciso como 

Cláusula Geral da Boa-Fé. Justificam pela inspiração do antigo § 9º da Lei 

Especial Alemã, hoje incorporado ao § 307 do BGB- Reformado. Razão pela 
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qual jamais se discutiria diante de tantos argumentos de autoridade
165

. Logo, 

como Cláusula Geral, já aberta por natureza pelo Princípio da Boa-Fé 

Objetiva prevista no art. 4º, III do CDC, a abertura aqui ao aplicador da norma 

é máxima, tanto na valoração para possível subsunção como para solução. 

 

O inciso 6º é autoexplicativo,  não necessitaria de comentário até 

em função do art. 6º, VIII do CDC. Logo, não cabe ao fornecedor estabelecer 

que o ônus da prova se inverta em desfavor do consumidor. 

 

 No mesmo sentido, autoexplicativo é o inciso VII, o qual 

determina que é nula a utilização compulsória de arbitragem, o que é 

comumente visto em contratos de adesão, dos quais o consumidor não toma 

nem conhecimento. Observe que o inciso condena a utilização compulsória, 

se for de livre consentimento das partes, estaria permitida. 

 

É abusiva a cláusula que imponha representante para concluir ou 

realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Conhecida também como 

cláusula mandato, ganhou bastante notoriedade nos de mútuo. Mais 

especificamente nos contratos de leasing, em que ocorreu a indexação do 

dólar. Sem ter ciência, em meio a tantas cláusulas havia uma com que o 

                                                      
165

 Das lições de Tercio Sampaio Ferraz Jr.: "O argumento de autoridade é tipicamente um dos 

topos de qualidade, pois é o prestígio pessoal do invocado que garante a tese sustentada. Vez ou 

outra, porém, ele toma a forma de um topos de quantidade, quando é grande o número de opiniões  

que favorece a tese defendida. Muitas vezes, qualidade e quantidade combinam-se, quando a força 

do argumento provém do prestígio que goza uma autoridade (qualidade) e da maneira de seus 

membros (quantidade) em favor de uma tese. No primeiro caso a autoridade tem por função 

sustentar um acordo. No segundo, é o acordo mesmo das autoridades que fortalece a tese 

sustentada. Veja, aqui, por exemplo, a força da chamada 'doutrina dominante' e de expressões do 

tipo: 'sobre o assunto a doutrina é pacífica". (Tercio Sampaio Ferraz Jr. Introdução ao Estudo do 

Direito - Técnica, Decisão, Dominação. 5ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 351). 
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consumidor outorgava poderes a alguém para contrair empréstimo, 

geralmente no exterior. 

 

O inciso IX veda e considera nula a cláusula que deixa ao 

fornecedor a opção de concluir ou não o contrato. Isso desvirtua totalmente o 

contrato, ainda mais o de consumo, em que há um vulnerável e 

hipossuficiente como parte. Uma cláusula como esta deveria, ao menos, dar o 

mesmo direito ao consumidor, o que nunca vai ser o caso nos contratos 

formulados pelos fornecedores.  

 

Na mesma esteira segue o inciso XI, ou seja, do direito unilateral 

ao fornecedor e nada ao consumidor, in casu, quanto ao cancelamento do 

contrato. Cláusula que dá poderes ao fornecedor de, por livre arbítrio, 

cancelar o contrato é nula de pleno direito, sem que mesma oportunidade seja 

dada ao consumidor. Ambos incisos condenam tal prática unilateral. 

 

Já no inciso X, tem-se como abusiva, logo nula de pleno direito, 

a cláusula que permita apenas ao fornecedor a variação direta ou indireta do 

preço. O inciso inclui as taxas de juros e encargos, ressaltando o que já havia 

sido abordado por meio do inciso II do art. 6º do CDC, que é a busca da 

igualdade, equilíbrio nas contratações. 

 

No inciso XI, é tido como inaceitável, logo nulo, o cancelamento 

unilateral do contrato, seja através de cláusula ou até mesmo de ato direito do 

consumidor unilateral do fornecedor. Este tipo de conduta é autoritário; é o 

caso dos fornecedores de serviços essenciais, como por exemplo, o de energia 

elétrica que, ao invés de utilizarem os meios legais para cobrança de dívidas, 

como a execução, arbitrariamente interrompem o fornecimento sem dar um 
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mínimo de satisfação ao consumidor, ou seja, o aviso prévio. Juridicamente, é 

algo conhecido como “autotutela”. 

 

Já o inciso XII tem como abusiva a cláusula que obrigue o 

consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual 

direito lhe seja conferido contra o fornecedor. A nulidade aqui se destaca pela  

imposição unilateral deste encargo apenas ao consumidor. 

 

Toda teleologia do microssistema do CDC é a harmonia e o 

equilíbrio das partes. Conforme visto, tornam-se nulas as condutas que forem 

impostas de forma unilateral. O microssistema do CDC é harmônico em seus 

artigos, então, como já comentado, o art. 51 obedece às regras gerais, como a 

do inciso III do art. 4º do CDC. 

 

Na sequência, o inciso XIII do art. 51 do CDC veda que o 

fornecedor, após celebrado contrato, altere o conteúdo ou a qualidade. Em 

situação que não trata de contrato por adesão, o fornecedor deve discutir e 

tratar todas as condições junto ao consumidor e não posteriormente alterar 

unilateralmente o contrato. 

   

Em diálogo com a sistemática ambiental, o CDC, reproduz à sua 

maneira o mandamento constitucional do art. 225 da CF, considerando nula 

de pleno direito qualquer cláusula nos contratos relacionais de consumo que 

gere infração ou violação às normas ambientais, sem qualquer margem para 

interpretações adversas, tratando-se de uma autêntica regra jurídica.  

 

Surge mais um conceito legal indeterminado, neste caso destaca-

se uma grande margem ao aplicador. Ou seja, o que pode estar em desacordo 
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com o sistema de Proteção ao Consumidor? Na interpretação realizada por 

Nelson Nery, trata-se de uma norma de encerramento, o que, em outras 

palavras, é uma norma civil em branco. Ressalta-se mais uma vez o caput do 

art. 51 do CDC, quando menciona “entre outras”, não sendo absurdo 

interpretar que todos os incisos anteriores estariam inseridos neste, pois 

contrariam o sistema de proteção ao consumidor. 

 

O rol explicativo, não taxativo, encerra com seu inciso XVI, o 

qual tem como abusiva a cláusula que possibilite a renúncia do direito de 

indenização por benfeitorias necessárias.  

 

A busca que o legislador faz por meio destes incisos é para tentar 

harmonizar e equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor que 

geralmente desfavorece o consumidor. Esta busca pelo equilíbrio da relação 

evoca os princípios mais basilares do CDC. Em outros termos, é a 

manutenção da base objetiva do negócio jurídico entre o consumidor e 

fornecedor. 

 

Os parágrafos 1º e 2º tratam de fatores como os que possam 

trazer desvantagem exagerada ao consumidor ou uma onerosidade excessiva e 

justificarão um direito do consumidor à revisão ou até mesmo à modificação 

de cláusulas contratuais, conforme já previsto no inciso V do art. 6º do CDC.  

 

A previsão tanto serve para o consumidor como para o 

fornecedor, nenhuma parte pode sofrer uma onerosidade excessiva em 

detrimento de um enriquecimento infundado da outra parte. Deve-se atentar, 

obviamente, para o que faz parte de um risco do negócio do fornecedor e para 
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o que é realmente uma onerosidade excessiva. Interessante ponderação faz 

Rogério Ferraz Donnini: 

 

 

"Pelo disposto no § 2º do art. 51 do CDC, vê-se que não so-

mente o consumidor pode valer-se da resolução contratual, 

mas também o fornecedor, pois não teria qualquer sentido 

conservar um contrato que traga ônus excessivo a qualquer 

dos contratantes. O fornecedor pode, eventualmente, pelo 

disposto neste artigo, estar impossibilitado de cumprir com 

uma obrigação contratual que lhe cause ônus excessivo, o que 

configuraria uma violação ao art. 4º, III, do CDC, pelo qual os 

contratos devem ser celebrados e executados sempre com 

supedâneo na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre 

consumidores e fornecedores"166. 

 

  

No caso da indexação do dólar e dos contratos de leasing de 

automóveis, a primeira medida dos fornecedores foi passar todo ônus do fato 

superveniente aos consumidores, fazendo com que as parcelas do 

financiamento do leasing aumentassem em progressões geométricas.  

 

O caso resultou em algumas ações coletivas e a decisão mais 

correta dada pelo STJ foi distribuir o ônus proporcionalmente à 

superveniência do fato a cada um, considerando, obviamente, o limite do 

risco, a álea normal do contrato do fornecedor. Reforça-se que, antes de tudo, 

                                                      
166

 Rogério Ferraz Donnini. Responsabilidade pós-contratual no Novo Código Civil e no Código de 

Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 196. 
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tentará se conservar o contrato, reflexo do princípio da conservação do 

contrato
167

. 

 

Um das marcantes decisões do STJ tratou da quebra da base 

objetiva do negócio jurídico, gerando uma onerosidade excessiva ao 

consumidor em decorrência de um fato superveniente e que não justifica a im-

previsibilidade, fundada na teoria da imprevisão, sobre a cautelosa relatoria da 

Ministra Fátima Nancy Andrighi 
168

. 

 

                                                      
167

 Marcus Vinicius Fernandes Andrade . Direito do Consumidor- Coleção Didática Jurídica. São 

Paulo: MP Editora, 2008, p. 183.  

 
168

 REVISÃO DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – INDEXAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA (DÓLAR) – CRISE CAMBIAL 

DE JANEIRO DE 1999 – PLANO REAL. APLICABILIDADE DO ART. 6, INCISO V DO CDC 

– ONEROSIDADE EXCESSIVA CARACTERIZADA. BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR 

E DIREITO DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA CAPTAÇÃO DE RECURSO 

FINANCEIRO PROVENIENTE DO EXTERIOR. 

– O preceito insculpido no inciso V do artigo 6º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível 

do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o 

consumidor. 

– A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao 

reajuste contratual, por ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de 

oscilação, a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as 

obrigações pactuadas. 

– A equação econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da parcela mensal sofre 

um reajuste que não é acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no mercado, 

havendo quebra da paridade contratual, à medida que apenas a instituição financeira está 

assegurada quanto aos riscos da variação cambial, pela prestação do consumidor indexada em dólar 

americano. 

– É ilegal a transferência de risco da atividade financeira, no mercado de capitais, próprio das 

instituições de crédito, ao consumidor, ainda mais que não observado o seu direito de informação 

(art. 6º, III, e 10, caput, 31 e 52 do CDC).direito do consumidor 185  

– Incumbe à arrendadora se desincumbir do ônus da prova de captação de recursos provenientes de 

empréstimo em moeda estrangeira, quando impugnada a validade da cláusula de correção pela 

variação cambial. Esta prova deve acompanhar a contestação (arts. 297 e 396 do CPC), uma vez 

que os negócios jurídicos entre a instituição financeira e o banco estrangeiro são alheios ao 

consumidor, que não possui meios de averiguar as operações mercantis daquela, sob pena de violar 

o art. 6º da Lei Nº 8.880/94. (RESP 268.661-RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 24/09/2001). 
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13 Ordem Pública Contratual 

 

 

 

13.1 Considerações Iniciais 

 

 

  Tema de muitas controvérsias em diversos campos do direito é 

saber o que significa dizer que uma norma é de ordem pública, e ainda, quais 

seriam os efeitos destas, sua natureza. 

 

  Inicialmente, arriscar-se-ia repetir o que se defendeu na 

dissertação de mestrado, ou seja, ligar a norma de ordem pública ou norma 

cogente à questão da disponibilidade de direito das partes. Ousaria ir além, 

disponibilidade até do intérprete e do aplicador da norma. 

 

  Segue a controvérsia do trato da norma de ordem pública no 

campo do direito material e no campo instrumental. Pois bem, o CDC é uma 

norma de ordem pública. O que isto significaria? 

 

  Logo, de acordo com o texto da norma, o CDC é uma norma de 

ordem pública e interesse social, o que nos dizeres de José Geraldo Brito 

Filomeno: “...equivale a dizer que são inderrogáveis por vontade dos 

interessados em determinada relação de consumo, embora se admita a livre 

disposição de alguns interesses de caráter patrimonial”
169

. Outra característica 

da norma de ordem pública seria justamente a indisponibilidade do direito 

tutelado e por isso que Filomeno faz ressalva na última parte de sua definição. 
                                                      
169

 José Geraldo Brito Filomeno. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 

Anteprojeto, 7ª ed.,Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
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Pode-se estabelecer com isso não uma regra, mas uma ideia de 

que há uma relação de que quanto mais disponível o direito tutelado menos 

inderrogável este o é. Menos disponível, ou totalmente indisponível, mais 

inderrogável o é. Diferença também haverá entre o direito individual 

patrimonial de um consumidor e o direito difuso ou coletivo dos 

consumidores. 

 

  O que seriam então os direitos indisponíveis? Poderia 

exemplificar como direito indisponível os direitos atinentes à personalidade, 

ou seja, vida, incolumidade física, liberdade, honra, propriedade intelectual, 

intimidade, estado, etc. Além destes, Antônio Carlos Cintra, Ada Pelegrini 

Grinover e Candido Dinamarco defendem em sua obra Teoria Geral do 

Processo, elementos de uma indisponibilidade subjetiva, considerando essas 

primeiras citadas, e as objetivas. Assim afirmam: 

 

 

“Mas, além dessas hipóteses de indisponibilidade objetiva, 

encontramos aqueles casos em que é uma especial condição 

da pessoa que impede a disposição de seus direitos e 

interesses (indisponibilidade subjetiva); é o que se dá com os 

incapazes e com as pessoas jurídicas de direito público”170. 

 

 

  Dentre tantas tarefas tormentosas da ciência do direito e de 

destacada relevância para o direito consumerista encontram-se a definição e o 

efeito de uma norma de ordem pública. 

                                                      
170 

Antônio Carlos Cintra, Ada Pelegrini Grinover e Candido Dinamarco. Teoria Geral do 

Processo, SP: Malheiros, p. 30. 
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  Muito embora não aceito por todos, colhem-se alguns 

tratamentos das normas cogentes como sinônimos de normas de ordem 

pública. Segue-se o entendimento de Sílvio de Salvo Venosa e de Maria 

Helena Diniz em tratar estes tipos de norma como equiparáveis.  

 

Em apertada síntese e contínua busca, a problemática assenta-se 

na conceituação da ordem pública que vai muito além dos limites do Direito 

Privado. O alerta já havia sido feito por Nelson Nery Júnior, em uma das 

oportunidades de orientação, ao oferecer o topoi com base na doutrina do 

Direito Francês tratar a ordem pública do direito privado como diferente da 

ordem pública do direito público. 

 

  Enfim, tratar as normas de ordem pública e as normas 

dispositivas condiciona ao tratamento da força obrigatória da lei. A norma 

cogente, em tese, independerá da vontade do jurisdicionado para sua 

aplicação. Entende-se que a vontade em dada situação fática já foi tomada 

pelo legislador, cabendo tão somente à subsunção se identificada a premissa. 

 

   Noutro pórtico estão às normas dispositivas, estas sim levarão 

em conta a vontade do jurisdicionado, em regra, no trato de direitos 

disponíveis.   

 

Ainda sobre as normas cogentes, Sílvio de Salvo Venosa oferece 

a seguinte lição: 

 

 

 “São cogentes as normas que se impõem por si mesmas, 

ficando excluído qualquer arbítrio individual. São aplicadas 

ainda que pessoas eventualmente beneficiadas não desejassem 
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delas valer-se. Era exemplo de norma cogente o princípio da 

imutabilidade de bens no casamento no código de 1916, 

princípio que se alterou no novo Código, bem como a regra 

que impunha presença de cinco testemunhas no testamento 

também no Código de 1916”171.  

 

 

  De um paralelo com uma linha mais tradicional e publicista, de 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello colhemos a definição que: 

 

 

"As leis cogentes são as de ordem pública ou dos bons 

costumes, isto é, leis que estabeleçam, respectivamente, os 

princípios que se têm como indispensáveis à ordem jurídica e 

social do Estado-sociedade, segundo uma concepção de 

finalidade do Estado-poder, ou que se consideram como 

informadores da moralidade, em dado momento histórico, 

pertinentes à cultura e civilização do povo de cada país. 

Dizem respeito, ainda, às formalidades e às condições 

mediante as quais o ato jurídico deverá ser praticado; ou, 

então, definem os institutos jurídicos, diferenciando-os em 

distintas categorias"172. 

 

 

  Conforme é observado, as dimensões e efeitos de uma norma de 

ordem pública não é nada tranquilo. Entende-se e defende-se que diante das 

relações de consumo tutelado pela norma infraconstitucional, Lei Nº 
                                                      
171

 Sílvio de Salvo Venosa. Direito Civil-Parte Geral, Vol. 01, 6ª Ed., São Paulo Editora Atlas, 

2006, p. 13-14.  

 
172

 Oswaldo Aranha Bandeira Mello. Princípios Gerais de Direito Administrativo. 3ª Ed., São 

Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 266. 
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8.078/90, a situação agrava-se um pouco a mais. O artigo primeiro do CDC 

estabelece que o presente código institui as 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. 

 

  Sob um ponto de vista mais econômico esclarece Enzo Roppo: 

“...existem, de facto, outras caracterizadas, inversamente, pela 

inderrogabilidade: aquilo que nelas é disposto, a solução do conflito de 

interesses que codificam, a repartição dos riscos, dos encargos, de vantagens 

que estabelecem, não podem ser modificadas pela vontade contrária das 

partes, constituindo barreiras ao poder de autonomia privada, tendo em vista a 

tutela de interesses superiores: são as normas imperativas...”
173

. 

 

  Algumas conclusões e dúvidas surgem da leitura do referido 

artigo. A conclusão é que diferente da previsão constitucional, não há dúvida 

que a norma infraconstitucional trata de uma norma de proteção e de uma 

norma de defesa. Sob análise dos direitos fundamentais constitucionais será 

visto o quão é complexa tal definição. Logo, ao menos no CDC, pode-se 

adiantar e afirmar que há direitos subjetivos exigíveis. 

 

  Surge a dúvida na intenção do legislador em dizer que o código 

estabelece normas de ordem pública e interesse social. Justificados, desde já, 

o interesse e paixão pelo estudo do CDC, no qual o legislador é um expert em 
                                                      
173

 Enzo Roppo.  O Contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Edições 

Almedina, 2009, p. 150. E continua o Professor: “A disciplina dos tipos contratuais resulta, assim, 

de um complexo de normas dispositivas e de normas imperativas. Estas últimas podem provir 

também do exterior da disciplina de um  tipo particular, tendo, portanto, aplicação genérica a todos 

os contratos: assim, por força do art. 1229.º c. 1 cód. Civ,  em nenhum regulamento contratual as 

partes podem incluir cláusulas que exonerem o devedor da responsabilidade pelos casos em que seu 

incumprimento resulte de dolo ou culpa grave”. 
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taxar e fechar definições quando lhe convém e, do mesmo modo, deixar em 

aberto várias situações enigmáticas aos intérpretes e aplicadores do direito.  

 

  No momento que se afirma que o código estabelece normas de 

ordem pública e interesse social, entende-se que não quis com isso o 

legislador afirmar que todas as normas contidas no CDC são de Ordem 

Pública. Há normas que são de ordem pública e há normas que são 

dispositivas.  

 

  Conforme é observado em todo corpo do CDC, o legislador foi 

muito mais que feliz como já afirmado. Foi um especialista na técnica 

legislativa de abrir ao aplicador do direito grande margem diante de cláusulas 

gerais, conceitos legais indeterminados e princípios jurídicos positivados e 

também fechar todos os limites com a presença em sua grande parte de regras 

jurídicas. 

 

  A preocupação já levantada há tempos por José Geraldo Brito 

Filomeno acerca da inderrogabilidade tem sua razão de ser. Apesar da atual 

publicização do direito e a superação da summa divisio entre o direito público 

e o direito privado, há situações em que as generalizações são incabíveis. 

 

  Ademais, não pode ir de um extremo ao outro, ou seja, o erro dos 

diversos abusos dos antigos comerciantes e atuais fornecedores não justifica 

um exagero completo da intervenção do Estado ou seu dirigismo. Sob esta 

concepção daqui alguns dias a relação de consumo se dará entre o fornecedor 

e o Estado, restando tão somente ao consumidor aderir à autonomia do que o 

Estado acha por bem. 
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  Toda esta explanação é para constatar uma verdade, ou seja, não 

são isoladas situações em que haverá um consumidor diante do exercício e de 

sua autonomia de um direito subjetivo patrimonial e disponível. Fato este que 

é comum e que não justificaria o uso de todo arsenal de intervenção ou 

controle pelo Estado, em destaque o Estado-Juiz. 

 

Logo, há disposição ainda ao consumidor. Há exemplos de 

direitos puramente patrimoniais e disponíveis nas relações de consumo, onde 

incabíveis seriam os efeitos de uma norma de ordem pública sob pena de 

atingir algo mais sagrado, como a dignidade da pessoa humana e sua 

intimidade, sua privacidade, autonomia, sua vida privada, diante o exercício 

de certos direitos e garantias. 

 

  Diferente raciocínio com fundamento das normas de ordem 

pública seria o tratamento dos direitos coletivos lato sensu. Aqui sim não 

indaga a indisponibilidade do direito a ser tutelado. É uma tutela que vai 

muito além e de natureza diferente do que a tutela de um isolado consumidor 

diante de seu direito disponível puramente patrimonial. Também, sobre as 

demandas coletivas não caberia nenhum questionamento dos atos de ofício 

garantidos pela norma de ordem pública, o clamor e a tutela consabidos são 

metaindividuais. 

 

  Diante das relações de consumo defende-se que as demandas de 

natureza coletiva não só defendem a massa de consumidores identificáveis ou 

não, mas também tutelem o próprio cenário, que é o mercado de consumo. 
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13.2 Norma de Ordem Pública segundo a visão de Philippe Malaurie 

 

 

  Sob pena de qualquer questionamento será seguida 

minuciosamente a obra de Philippe Malaurie, L'Ordre Public et Le Contrat 

(Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S, Tome Premier, 

Éditions Matot-Braine, Reims). Serão expostos por meio de uma tradução 

livre apenas as ideias e argumentos de interesse a este estudo. 

 

  Conforme observado, há certa carência de material científico 

pátrio para tratar do tema e suas variações. Acresce-se que, semelhante ao que 

vem ocorrendo com os princípios há uma verdadeira banalização do que seja 

uma norma de ordem pública. Quando há um interesse em chamar atenção de 

algo, ecoam-se nos diversos plenários: mas tal norma é de ordem pública.  

 

  Antes de colher os bons frutos da obra – recomendada pela 

orientação – destaca-se que grande parte deste tópico observará o método 

científico de compilação, com lacunas e intervalos para considerações 

importantes pelo autor desta tese. 

 

  Do prefácio de Paul ESMEIN, professor da Faculdade de Direito 

de Paris, extrai-se que a ordem pública é entendida como o uso das restrições 

impostas pelo Estado à liberdade dos particulares de realizarem suas relações 

por convenções ocupam lugar que desde o final do século XIX não parou de 

crescer.  

 

A preocupação na época era a proteção da saúde dos 

trabalhadores, a proteção dos consumidores em face das empresas 
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monopolistas, e assegurar em períodos de exceção (crises) a divisão equitativa 

de produtos e mercadorias. O legislador não hesitou em fazer inúmeras leis 

com este fim. 

 

  O próprio legislador, nos dizeres de ESMEIN, declarava 

expressamente que tal norma era de ordem pública. Sob o aspecto da ordem 

pública econômica foi o que se considerou mais recente e mais invasivo da 

ordem pública pelos fornecedores/empresários.   

 

  Sob o cenário da ex-URSS, que detinha uma economia 

planificada, o Código Civil Soviético, por meio de seu art. 30, revogava os 

atos passados que contrariavam a lei ou eram contrários à lei; como eles 

visavam manifestamente prejudicar o Estado foram inicialmente apenas 

utilizados em face dos contratos privados.  

 

No entanto, com passar do tempo, tal nulificação passou a atingir 

os contratos públicos. Paul Esmein explica que tal instrumento começou a ser 

utilizado com fins políticos, em específico em face dos adversários (liquidar), 

tornando-se, por fim, um meio estritamente de ordem econômica. 

 

  Como sanção, quando um contrato na URSS era contrário à 

ordem pública, não era apenas sua nulidade que era declarada. O tratado entre 

as partes não poderia ser repetido e o objeto era confiscado em proveito do 

Estado Soviético, conforme o art. 144 do Código Civil vigente à época. 

 

  Para Malaurie, a concepção de ordem pública na Inglaterra era a 

mesma que a da França. As preocupações com moralidade andam 

conjuntamente com a preocupação de se salvaguardar o interesse do Estado. 
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A diferença era tida mais em função dos papéis dos juízes ao aplicarem os 

respectivos direitos.  

 

Num país de common law como a Inglaterra, os juízes prendiam-

se aos precedentes, assim, norma de ordem pública na Inglaterra limitava-se 

ao que era previsto nos precedentes. Na França, de diferente modo, se a lei já 

não previsse a norma de ordem pública (positivada), a norma poderia dar 

abertura ao juiz declará-la quando a contenda era contra a ordem pública ou 

aos bons modos. 

 

  Esmein chama atenção no prefácio da obra de Malaurie para a 

interessante diferenciação a ser tratada entre a ordem pública judiciária e a 

ordem pública legislativa. Sob tal aspecto chama-se atenção para as previsões 

e aberturas do CDC com seus princípios jurídicos, conceitos legais 

indeterminados, cláusulas gerais e ainda, no trato diferenciado de uma 

demanda individual e uma demanda coletiva. 

 

 

13.3 Algumas Particularidades e Desafio do Tema 

 

 

  Tratar do tema da ordem pública representa um inquestionável 

desafio. Não há até o momento – e não será nesta tese que se criará – uma 

definição precisa, incontroversa, exata. Muito longe disso. Podem ser citadas 

algumas tentativas de definições de outras áreas além do direito: 
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"Toutes ces comparaisons révèlent combien une étude sur 

l'ordre public est un sujet téméraire. Nul n'a jamais pu en 

définir sens, chacun en vante l' obscurité (6,  Japiot: L'ordre 

public emprunte une pratie de sa majesté ao mystère qui l' 

entoure. - Josserand: Les notios d'ordre public sont aussi 

vagues que fondamentales. - Beudant: Rien ne résiste 

devantage à une définition précise que l'ordre public) et tout 

le monde s'en sert. A tout propos, philosophes, sociologues, 

économistes, politiciens ou théologiens empruntent ce 

concept à la teminologie juridique, pour retrouver sans doute, 

dans cette formule passe-partout, la riguer du droit. Mais 

l'emploi qu'ils lui faut prêter, car ils se placent à des points de 

vue tout à fait différents: << le philosophe s'interroge sur la 

nécessité même de l'ordre... <<cherche une justification 

supérieure au droit positif qui ne laisse pas d'ébranler ce 

dernier parsa supériorité même>> (1, Jacques Donnedieu de 

Vabres: Rev. Métaphysique et moral, 1948, p. 56.). Le 

thélogien cherche à situer l'ordre public dans l' ordre divin, à 

en voir la portée surnaturelle, à le justifier et à le limiter Ils 

peuvent ainsi, l'un et l' autre, articuler la philosophie du 

juriste, mais en prenant l'ordere public comme un donné 

supposé connu, ils lui laissent l' essentiel de sa tâche. Leur 

apport est donc un élement de solution historique en ce qu'il 

permet de comprendre l'évolution de la notion en la plaçant 

dans son cadre économique et philosophique. Mais il n'est pas 

un élément de précision"174. 

                                                      
174

 Além de se considerar uma Tradução Livre, relembra-se que o francês da obra é de 1953, com 

citações mais antigas ainda: "Todas estas comparações revelam quanto um estudo sobre a ordem 

pública é um tema temerário. Ninguém nunca jamais pode definir o significado, cada um fala de 

sua obscuridade (6, Japiot: L'ordre public emprunte une pratie de sa majesté au mystère qui l' 

entoure. - Josserand: Les notions d'ordre public sont aussi vagues que fondamentales. - Beudant: 

Rien ne résiste devantage à une définition précise que l'ordre public) e todo mundo o utiliza. Para 

falar  de tudo, filósofos, sociólogos, economistas, políticos ou teólogos pegam emprestado este 
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  É comum os juristas fazerem uso deste termo "ordem pública", 

para tentarem justificar certas regras que não encontram fundamentos em 

qualquer lugar. Malaurie faz uma interessante observação. Os privatistas ou 

publicistas, legisladores e juízes, práticos e teóricos, conservadores ou 

modernos, quando embaraçados fazem uso deste salvador conceito de ordem 

pública, espécie de palavra mágica ou carta curinga.  

 

  Sem embargo, mesmo dentre os mais renomados autores, a 

definição do que seria norma de ordem pública é algo verdadeiramente 

impreciso. Tanto que se faz inviável comentar todas as definições tidas pelo 

Direito Francês. Os próprios autores mais clássicos já reconhecem sua 

imprecisão e vagueza, tanto que sua aplicação é demasiadamente mutante em 

vários campos do direito. CAPITANT propõe uma definição para o direito 

civil interno e já outra definição para o direito civil internacional.  

 

  Malaurie busca citar apenas a definição, por enquanto, para o 

direito civil interno. Trata-se do conjunto das instituições e das regras dos 

serviços públicos (bom funcionamento), segurança, moralidade, as relações 

entre particulares, do qual estes não podem em princípio – de modo algum – 

afastar-se de suas convenções. 

                                                                                                                                                                 

conceito da terminologia jurídica, para reencontrar provavelmente nesta fórmula genérica o rigor 

do direito. Mas o emprego que eles fazem dele não esclarece o jurista sobre o seu sentido, pois se 

posicionam em pontos de vista totalmente diferentes: << o filósofo interroga sobre a necessidade 

mesma da ordem ... procuram uma justificação superior ao direito positivo o que não deixa de 

estremecer o direito positivo pela sua superioridade natural>> (1, Jacques Donnedieu de Vabres: 

Rev. Métaphysique et moral, 1948, p. 56.). O teólogo procura situar a ordem pública na ordem 

divina, em ver nela seu alcance sobre natural,  a justificá-la e a limitá-la. Eles podem assim, tanto 

um como o outro, articular a filosofia do jurista, mas tomando a ordem pública como um dado 

supostamente conhecido,eles deixam para ele o essencial do seu trabalho. Que lhes trazem um 

elemento de solução histórica isso que lhe permite a entender a evolução da noção colocando-a no 

seu quadro econômico e filosófico. Mas, não é um ele mento de precisão." (Philippe Malaurie, 

L'Ordre Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S, Tome 

Premier, Éditions Matot-Braine, Reims, 1952, p. 04). 
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  Já do Droit Civil Belge, de M. de Page, em referência à Corte de 

Cassação Belga: "somente é considerada de ordem pública essenciais do 

Estado ou da coletividade ou que fixa no direito privado, as bases jurídicas 

sobre as quais repousam a ordem econômica e moral da sociedade” 
175

. 

 

  Alguns aspectos colhem-se da citação supracitada, ou seja, uma 

preocupação com a terceira dimensão dos direitos fundamentais, a 

coletividade e também o papel da ordem econômica. Algo bem atual no nosso 

direito pátrio. 

 

 

13.4 Quanto à aplicabilidade da Norma de Ordem Pública 

 

 

  Há certa obscuridade e evasividade na aplicabilidade da norma 

de ordem pública. Malaurie faz referência ao artigo 6º do Código Civil 

Francês acerca da supremacia da ordem pública no título preliminar. Na Lei 

de Introdução ao Código Civil Brasileiro, de 1942, encontra-se menção à 

"ordem pública" em seu art. 17. Trata desta juntamente com os "bons 

costumes" quando da eficácia de leis, atos e sentenças estrangeiras. 

 

  Ainda no Código Civil Francês, nota-se que a ordem pública 

também tem como característica uma barreira geral à autonomia da vontade. 

Não restam dúvidas que esta supremacia sobrepõe-se em qualquer situação. A 

ordem pública é tida como um princípio geral válido para todas as formas de 

                                                      
175

 M. De Page. Traité de droit civil belge, I, 2ª Ed., 1948 Bruxelles, p. 87, apud Philippe Malaurie. 

L'Ordre Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S, Tome 

Premier, Éditions Matot-Braine , Reims, 1952, p.05. 
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atos jurídicos, a todos eles aplicáveis – inclusive e principalmente – sob as 

relações privadas. 

 

  No processo civil também há a previsão do papel da ordem 

pública. É exemplificada a determinação do direito de agir do Ministério 

Público na justiça como parte principal, bem como a comunicação de certas 

causas ao Órgão Ministerial. E – destaque-se – para determinar as 

possibilidades de o juiz agir de ofício pela primeira vez perante a Corte de 

Cassação. Outro papel seria a função da ordem pública, diante dos conflitos 

da lei no tempo para regular situações de direitos adquiridos de particulares 

perante suas exigências, bem como seu efeito ex tunc em situações antigas
176

.   

   

Tratando um pouco da terminologia, ou melhor, das diferenças 

entre os países aqui comparados: França, Inglaterra, (antiga) URSS, e por 

óbvio, como pesquisador, incluindo o Brasil em toda análise da pesquisa, 

observa-se que no direito soviético à época
177

, não existia algo 

terminologicamente análogo à ordem pública francesa. O que não seria 

                                                      
176

 Não exatamente nos mesmos termos, mas retirado das considerações de Malaurie na seguinte 

passagem: "Il exerce également un rôle en procédure civile, aussi bien pour déterminer le droit 

d'agir en justice du Ministère public par voie principale (3, Cf. Solus: La jurisprudence 

contemporaine et le droit d'agir en justice au service de l'ordre public, Etudes CAPITANT, p. 769; 

obs. HEBRAUD, rev. trim. dr. civ. 1949, p. 119), pour imposer la communication de certaines 

causes au ministère public (art. 83 C. Pr. Civ.), pour limiter de droit de compromettre (art. 1004 C. 

Pr. Civ.) (4, Cf. Com. 29 Nov. 1951 S. 1951 1.121, N. Robert;  obs. HEBRAUD, rev. trim. dr. civ. 

1951, p. 107; v. MEZGER: L'arbitrage comercial et l'ordre public, , rev. trim. dr. com. 1948, p. 

611), que pour désigner les moyens que le juge peut soulever d'office et qui peuvente être argués 

pour la première fois devant la Cour de cassation. L'ordre public se présente aussi dans les conflits 

de lois dans le temps pour faire fléchir les droits acquis des particuliers devants ses exigences et 

pour faire pénétrer la loi nouvelle dans le domaine de la  loi ancienne" (Philippe Malaurie, L'Ordre 

Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S, Tome Premier, 

Éditions Matot-Braine , Reims, 1952, p.08. 

 
177

 Malaurie ainda faz um ensaio de comparação do art. 1º do Código Civil Soviético com o art. 6º 

do Código Civil Francês. 
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nenhum absurdo, pois como visto há referências de norma de ordem pública 

apenas na legislação brasileira, sem existir qualquer definição ou explicação 

do que seja. 

 

  Consideradas as observações e comparações do art. 6º do Código 

Civil Francês e o art. 1º do Código Civil Soviético, realizadas na nota de 

número 25, o art. 30 do Código Civil Soviético tem uma aproximação maior 

do Código Civil Francês. Ipsis litteris o art. 30 do C. Civil Soviético assim era 

prescrito: "Est nul l'acte juridique passé dans un but contraire à la loi ou visant 

manifestement à leser l'Etat"
178

. 

 

  Faz-se necessária uma pequena explanação neste momento do 

porquê do tratamento do Direito Soviético, do Direito Inglês e, 

principalmente, do Direito Francês, sem tratar ainda de modo aprofundado da 

noção da ordem pública no Direito Brasileiro. A razão é simples. Muito 

embora textos legais pátrios tragam previsão de norma de ordem pública (o 

próprio CDC) não há na doutrina, jurisprudência ou legislação uma definição, 

um mínimo plausível ou que comungue para um sentido único.  

 

  Motivo pelo qual foi inevitável buscar na doutrina estrangeira, 

com grande destaque, a de Philippe Malaurie, para traçar ao menos um molde 

para o direito pátrio. Óbvio que é arriscado e ousado tentar definir o que seria 

uma norma de ordem pública no Brasil. No entanto, de nada adiantaria um 

trabalho científico, como tese de doutoramento, se não oferecer um mínimo 

para acrescer à comunidade jurídico-científica ou a academia. 

 

                                                      
178

 Tradução Livre: "É nulo o ato jurídico realizado com o objetivo contrário à lei ou visando 

manifestamente em prejudicar o Estado". 
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  Logo, após a análise e estudo deste direito comparado, far-se-á 

um estudo para o direito pátrio e, por óbvio, tentar decifrar a razão de o CDC 

em seu art. 1º qualificar a norma como sendo de ordem pública. 

 

  Sobre o aspecto estrutural há uma grande dificuldade em realizar 

comparações entre os países. Primeiro chama-se atenção para o tipo de 

sistema adotado. Por exemplo: num país onde se adota a common law a 

diferença entre direito público e direito privado é dúvida. Na França, por 

outro lado uma grande preocupação é delimitar os domínios do direito 

privado. Já na antiga União Soviética havia uma divisão dos contratos do 

setor socializado e do setor privado, o que, sem embargo, centrava maior 

atenção nos fins a serem atingidos por aquele. 

 

   Daí uma grande observação de Malaurie a ser considerada. Por 

mais tentador que seja não há que se confundir "contratos administrativos" 

com "contratos do planificado sistema soviético". Este último é único e não 

tem nada comparativo no plano ocidental. 

 

  Quanto aos efeitos da ordem pública estes podem ser 

considerados diferenciados. O mais comum é a nulidade de um contrato que 

fere diretamente a ordem pública. Este pode ser tido como um efeito jurídico 

em contraposição a um efeito judiciário. Interessante tal observação para 

aqueles que tratam o jurídico e o judiciário como sinônimos; no caso da 

nulidade verifica-se que já há uma contenda judicializada, provavelmente teve 

seu plano de existência reconhecido, mas possivelmente não provocou efeitos. 

Já a sanção do efeito de não ter tido abertura no campo judiciário, 

provavelmente impedido foi o direito de ação. Não se descartam, outrossim, 

sanções até de natureza penal. 
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  Por outro lado, a própria ordem pública pode trazer efeitos 

inversos, tais como a validação de um contrato que sem uma definição do que 

seria ordem pública poderia ser considerado nulo. Apresenta Malaurie um 

exemplo da Inglaterra, onde a influência indevida não é considerada um vício 

de consentimento, se a nulidade do contrato transtornasse a ordem pública. 

 

  Já se pode questionar se os vícios de consentimentos podem gerar 

nulidade ou anulabilidade, questões que serão verificadas em capítulo 

oportuno, no estudo dos suportes fáticos.   

 

Óbvio que não só leitores, mas cientistas do direito não são 

obrigados a concordar com tudo que é escrito; por exemplo: nesta tese, 

tampouco há de se concordar com tudo que é oferecido como se verdade 

fosse, mencionando, neste caso, a própria obra acadêmica de Malaurie. Há, no 

entanto, sempre que respeitar muito as obras científicas e seus autores. Não há 

como esquecer as pontuais aulas de Maria Helena Diniz na academia da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. De inquestionável 

conhecimento e bagagem acadêmica, Maria Helena Diniz sempre alertava-nos 

cautela máxima ao fazer qualquer crítica a qualquer autor e, cautela ainda 

maior ao discordar de algum ponto de vista
179

. 

 

  Tem-se total noção que o direito, as ciências jurídicas, não é uma 

ciência exata. Razão pela qual cada vez mais se torna apaixonante a academia 

e o estudo desta ciência. Assim, em verdade, não é uma crítica ou 

discordância da obra de Philippe Malaurie, mas apenas uma observação 

contrária sob o ponto de vista do direito pátrio e de certa liberdade que tem 

qualquer pesquisador no desenvolvimento de uma tese. Por ética, apresentar-

                                                      
179

 Curso de Mestrado em Direito  na PUC-SP, cátedra de Fislosofia do Direito (2004-2006). 
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se-á primeiramente a posição de Malaurie, seguida de tradução livre na nota 

de rodapé, e depois as considerações deste que vos escreve: 

 

 

"Le caractère préliminaire de l'ordre public apporte une 

contribution intéressante à la theorie des sources du droit. 

Plus les exigences supérieures de l'intérêt général l'emportent 

sur les droits individuels, moims le droit est de légalité et plus 

le juge est libre pour faire prédominer l'intérêt de la 

communauté sur la volonté du législateur et des parties (3, Cf. 

JULLIOT DE LA MORANDIERE et ROUAST in Trav. de 

l'Ass. H. CAPITANT. V. p. 101.). Le juge pourrait alors 

écarter toute règle juridique spéciale normalement aplicable. 

L'importance et la précision de l'ordre public permettent aisi 

de situer le droit considéré entre les deux extrêmes du 

Freirechtslehre et du Paragraphenrech"180. 

 

 

  Um único aspecto da citação com que não se concorda totalmente 

é esta característica da ordem pública; por tal prisma, é a superação total da 

vontade do legislador. 

 

  Em verdade, tal aspecto irá ser explorado de forma esmiuçada à 

frente, mas, desde já, com foco nas codificações, certo grau de positivismo e, 
                                                      
180

 Tradução Livre: “O caráter preliminar da ordem pública traz uma contribuição interessante à 

teoria das fontes do direito. Mas as exigências superiores do interesse geral ganham sobre os 

direitos individuais, menos o direito é de legalidade e mais o juiz está livre para fazer  predominar 

o direito da comunidade sobre a vontade do legislador e das partes (3). O juiz poderia então afastar 

toda e qualquer regra jurídica especial normalmente aplicável. A importância e a precisão da ordem 

pública permitem assim situar o direito considerado entre os dois extremos da Escola do Livre 

Direito da letra da lei"(Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil 

comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions Matot-Braine , Reims, 1952, p17.). 
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principalmente, o funcionamento de um sistema jurídico, não se entende em 

absoluto a melhor maneira de ignorar a vontade do legislador. 

 

  Voltado exclusivamente sobre o microssistema jurídico do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, norma a ser explorada, observa-

se que o legislador foi muito feliz. De imediato ele já não hesita em dizer que 

o CDC é uma norma de ordem pública. Logo, grande feito já há nisso, pois 

está positivado que esta lei é de ordem pública. Não seria uma invenção da 

doutrina ou da jurisprudência. 

 

  Outro aspecto, daí que ousa se discordar da citação, é que o CDC 

como microssistema é dinâmico, contém cláusulas gerais, princípios 

positivados e conceitos legais indeterminados. Dentre estes, sem embargo, 

poderia incluir a própria ordem pública. 

 

  O que se quer dizer com isso é que o legislador, usando como 

paradigma o CDC, em certos momentos, permitiu totalmente ao magistrado 

criar e aplicar um direito não existente neste sistema. Logo, há previsão para 

esta abertura ao legislador não só para em função da ordem pública favorecer 

o direito da comunidade. Em vários momentos o sistema se abre para atuação 

do magistrado. 

 

  Amplia-se tal situação, pois o CDC não só trata de direitos 

patrimoniais, individuais e disponíveis. Grande marco deste sistema foi o 

tratamento de toda uma coletividade – também prevista pelo legislador – onde 

se evocam mais ainda os direitos da comunidade, os direitos da coletividade 

lato sensu o grau de disponibilidade chega praticamente ao mínimo e o único 

interesse será o da coletividade, conhecidos direitos de terceira dimensão. 
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  Neste contexto, no qual figuram inúmeras aberturas no 

microssistema, abarcam os interesses e direitos da coletividade, é norma de 

ordem pública, entendo, até por ser uma norma protecionista, que as regras 

jurídicas positivadas
181

 devem sim ser respeitadas e não ignoradas, 

prevalecendo à vontade do legislador. 

 

  Retornando ao estudo francês, notório se faz uma evolução da 

ordem pública. Não se quer com isso fazer referência à obra de Philippe 

Malaurie de 1953, mas a uma evolução normal do próprio direito e sua 

dinâmica, dentre os países comparados. 

 

  A despeito da extensão desta evolução da ordem pública, pode 

ser observado um caminho inverso ao buscado pelo liberalismo. Na maioria 

dos países do mundo é observado o fenômeno de um Estado mais atuante, 

mais interventor e, em contrapartida a liberdade individual é mitigada. 

Arrisca-se a repetir, não uma mitigação plena, mas um efeito das funções 

sociais, impactos que uma relação entre individuais podem gerar perante a 

coletividade, a comunidade. 

 

  Assim, o Estado amplifica seus poderes e a ordem pública amplia 

sua definição, suas fontes se multiplicam, seu poder de investigação tem seus 

limites minorados e sua sanção passa a ser mais rigorosa
182

. 

 

                                                      
181

 Excetuam-se assim: cláusulas gerais, princípios positivados e conceitos legais indeterminados. 

Situações em que há abertura ao aplicador do direito em diversos graus. 

 
182

Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France 

Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions Matot-Braine, Reims, 1952, p19. 
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  O que se torna mais interessante sob todos os aspectos desta 

evolução é o crescimento e a importância da ordem pública sobre as relações 

contratuais, logo um maior olhar, um maior domínio e controle por parte do 

Estado lato sensu neste instrumento relacional. 

 

  O contrato e a ordem pública passam a conviver lado a lado, 

ambos possuem importância e peso dentro da autonomia da vontade, de forma 

que um oferece mais abertura aos indivíduos e seus respectivos interesses, e já 

a ordem pública, de certa forma limitando toda esta liberdade que existia. 

 

 

13.5 Das diferentes formas de estrutura e os modos de aplicabilidade da 

Ordem Pública 

 

 

  Como observado, Malaurie além de outros tantos países elegeu 

três países para realizar seu estudo comparativo. Dado o ineditismo pátrio, 

faz-se o papel de incluir e investigar as semelhanças e diferenças na Ordem 

Pública no Brasil. Não foi ao acaso a escolha da Inglaterra, França e URSS. 

 

  Perceptível que dentre estes há os que trabalham com sistemas 

diferentes, visões políticas diferentes, bem como os modos de common law e 

do civil law. Muito embora o papel e sentido comum de uma norma de ordem 

pública nos mais diversos países e a certeza de que o modelo pátrio brasileiro 

se adapta ao modelo francês, deixa-se ipsis litteris a preciosa lição de Philippe 

Malaurie: 
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"En Angleterre, la public policy est une série de règles 

détaillées et précises: elle est un ensemble de préceptes et de 

sanctions justifiées par l'intérêt commun. En France, l'ordre 

public est un principe général, qui se présente comme une 

expression de la loi impérative. En U.R.S.S., l'intérêt  de l'Etat 

était primitivement  un concept politique destiné à protéger 

les conquêtes de la Révolution. La public Policy a un aspect 

concret, l'ordre public est une notion abstraite, l'intérêt de l' 

Etat était l'opportunité politique. Ces diversités sont la 

conséquence nécessaire des différences de structures 

juridiques: le case law établit ses règles en fonction d'espèces 

particulières, le droit codifié édicte des règles générales et les 

révolutionnaires communistes ne témoignaient que méfiance 

envers la notion même de droit"183 

 

 

  Muito embora se tenha afirmado anteriormente a semelhança do 

Direito Brasileiro ao Direito Francês, uma observação deve ser feita. Ao 

menos no CDC a previsão de norma de ordem pública não está prevista como 

um princípio, mas como uma norma positivada. O art. 1º prescreve: O 

presente Código estabelece normas de proteção e de defesa do consumidor, 

de ordem pública e interesse social. Pode se afirmar que a definição de ordem 

                                                      
183

 Tradução Livre: "Na Inglaterra, a public policy é uma série de regras detalhadas e precisas: ela é 

um conjunto de preceitos e sanções justificadas pelo interesse comum. Na França a ordem pública é 

o princípio geral, que se apresenta como expressão da lei imperativa. Na União Soviética o 

interesse do Estado era primitivamente um conceito político destinado a proteger as conquistas da 

Revolução. A public policy tem um aspecto concreto, a ordem pública é uma noção abstrata, o 

interesse do Estado era a oportunidade política. Essas diversidades são as consequências 

necessárias das diferentes estruturas jurídicas: O case law estabelece suas regras em função de 

espécies particulares, o direito codificado edita as regras gerais e os revolucionários comunistas 

somente testemunhavam desconfiança em relação mesma de direito." (Philippe Malaurie. L'Ordre 

Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, 

Éditions Matot-Brain, Reims, 1952, p. 20-21). 

 



233 

 

pública é vaga, mas sua presença positivada. Se como cláusula geral ou 

conceito indeterminado – positivados – iremos concluir, mas há de se destacar 

que o legislador assim o fez em seu art. 1º.     

 

 

13.6 Elementos definidores da Ordem Pública 

  

 

  Conforme se tem observado uma das tarefas possivelmente mais 

difíceis é oferecer uma definição do que seria ordem pública. Observam-se 

variações de sistemas, métodos, épocas e de direitos, dentre outros critérios. E 

estes critérios, seja por um método interpretativo ou hermético direto, sejam 

por deduções a contrario sensu, resultariam em uma pesquisa paralela para se 

chegar uma aproximação ao máximo fidedigna da expressão. 

 

  Tratar-se-á dos critérios mais importante e, ao final, buscará 

realizar um esboço de algo mais aproximado e menos imperfeito do que seria 

a definição de ordem pública. 

 

  Há uma verdadeira mistura do conceito de ordem pública muito 

além da esfera do direito. Certas noções filosóficas, morais e políticas fogem 

um pouco do buscado para a compreensão jurídica. A ordem pública por si só 

já possui um conteúdo indeterminado e a tarefa de querer estabelecer alguns 

caracteres formais seria em vão.  

 

  Na França, ortodoxos doutrinadores e os redatores do Código 

Civil utilizavam indiferentemente a ordem pública como expressões de bons 

modos, boa ordem, ordem na sociedade, ordem social, ordem pública, bem 
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comum, bem público, interesse público, direitos públicos. Na Inglaterra, 

comumente antes do século XIX, as decisões faziam uso para ordem pública 

de termos como oposto da public policy
184

, análogos à contravenção do 

interesse público, injúria ao país, inconsistência com os deveres públicos, 

contrário a policy da lei. 

 

  Atualmente pode se constatar um desapego a estas antigas noções 

tratadas como se sinônimos fossem. No entanto, faz-se necessário oferecer as 

distinções e adaptações que a dinâmica impõe. 

 

  Chama atenção Malaurie que a ordem pública para o legislador, 

na grande maioria das vezes não é a ordem pública que clama o julgador. 

Teriam certas realidades diferentes. Entende-se, outrossim, conforme já 

exposto sob uma linha positivista, além da preocupação do que já vem 

ocorrendo no Brasil de certa banalização do que seria ordem pública, que o 

enfoque buscado é a ordem pública positivada e, decorrente destas, suas 

aberturas aos juízes e interpretes. 

 

 

13.7 A Ordem Pública no Direito Público e no Direito Privado 

 

 

  A preocupação que se impõe neste item é não confundir a ordem 

pública com o direito público. Não se busca a ideia de que ao falar em direito 

público é ter em mente um ideal de proibições. De início, e como bem citado 

                                                      
184

 Talvez a melhor tradução de public policy  seja plano político, ordem política ou até política 

pública. 
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por Riviero
185

, o direito público possui uma característica institucional que a 

ordem pública não tem.  

 

 

"le droit public est un corps de règles, tandis que l'ordre 

public n'est qu'un obstacle. Pour que l'on puisse parler de 

droit public, il ne suffit pas qu'une interdiction ait été edictée, 

il faut qu'il y ait une organisation de rapports juridiques 

dérogatoires au droit commun, un ensemble de formalités 

administratives obligatories"186. 

 

 

  A ordem pública tanto exerce uma função no direito público 

como no direito privado, em ambos os direitos a ordem pública exerce uma 

função imperativa por natureza. No entanto, é inevitável que tais áreas 

diferentes necessitem de tratamentos diferentes. A autonomia da vontade, por 

exemplo, no direito público refletirá no interesse geral. No direito privado a 

ordem pública funcionará por exceção, ou seja, haverá a liberdade e 

autonomia para as relações desde que não exista uma previsão em contrário.  

 

  Há o papel da ordem pública no direito privado que será 

exercitado na proteção de instituições que não se enquadram dentro do direito 

                                                      
185 

Droit public et droit privé, D. 46. C.25.  apud  Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le Contrat 

(Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions Matot-Braine, 

Reims,  Paris, 1952. 

 
186

 Tradução livre: "O direito público é um corpo de regras, enquanto ordem pública é tão só um 

obstáculo. Para que possamos falar de direito público, não basta que uma interdição tenha sido 

promulgada é preciso que haja uma organização de relações jurídicas  derrogatórias ao direito 

comum, um conjunto de formalidades administrativas obrigatórias ". (Philippe Malaurie. L'Ordre 

Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, 

Éditions Matot-Braine , Reims, 1952, p. 47). 
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público. Malaurie cita como exemplo todas as regras de ordem pública 

tocantes ao estado das pessoas ou a organização familiar. 

 

  Certas características da ordem pública dentro do direito privado 

se opõem à ordem pública dentro do direito público.  Consabido, o direito 

público é preciso, geral e permanente, como a ordem pública é vaga, concreta 

e relativa. A ordem pública é um conjunto de princípios que são endereçados 

uniformemente a todos. O direito Público é o direito das pessoas desiguais, o 

direito do Estado intervindo como tal
187

.   

 

  A ordem pública possui natureza de direito privado, tanto que 

não objetiva substituir relações de direito público por relações de direito 

privado. O eidos da ordem pública é desenvolver um papel negativo. Não há 

que se fazer uma relação de que, quando o conteúdo da ordem pública 

aumenta, automaticamente o direito privado diminui. Tanto é que Malaurie 

propõe duas conclusões preliminares: i) a ordem pública não só existe no 

direito público, pelo contrário, ela transborda no direito privado
188

; e ii) a 

ordem pública, por óbvio, não resulta apenas no direito público.    

 

  Acompanha-se totalmente sem reservas Malaurie, principalmente 

com os olhos no nosso direito pátrio. A ordem pública terá sua maior 

expressão, sem qualquer embargo, na esfera do direito privado. Foi o 

mencionado 'acordar' do Estado com vezes de interventor e até de provedor. 

Papel necessário inclusive pela própria iniciativa privada. O mercado em si, 

seja na tutela concorrencial ou consumerista necessita de tal intervenção, se 

                                                      
187 

Waline: Trav. De l'Ass. CAPITANT, 1946, II, p. 229,  e o próprio Philippe Malaurie, idem, p. 

48. 

 
188

 Ouso afirmar uma característica inerente da Intervenção do Estado. 
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ao modo legislativo, positivando uma norma ou outro método interventivo, é 

de fulcral importância esta vigilância do Estado. 

 

  Interessante questionamento poderia se realizar quanto ao direito 

do consumidor (ou das relações de consumo) que não se inclui totalmente na 

esfera do direito público nem na esfera do direito privado. Como já defendido, 

está inserido dentro dos Direitos Coletivos lato sensu. 

 

  Da definição de Philippe Malaurie de ordem pública defende-se 

que a ordem pública savalguarda principalmente estas modalidades de 

direitos coletivos. Considerando sempre a variação do direito consumerista 

diante do seu grau de disponibilidade e indisponibilidade, nos melhores 

termos de Malaurie, busca a ordem pública o bom funcionamento das 

instituições indispensáveis à coletividade. Em tal sentido, embora o direito do 

consumidor não seja inserido dentro da categoria de público ou privado sua 

característica difusa vai ao encontro do fim buscado pela ordem pública que é 

a coletividade. 

 

 

13.8 A Ordem Pública Legislativa e a Ordem Pública Judiciária 

 

 

  Não obstante as manifestações anteriores, o alerta feito por Paul 

Esmein na obra ora pesquisada de Philippe Malaurie sobre estas duas ordens, 

será notada certa insistência no aspecto e na atenção à ordem pública 

legislativa. Jamais por desmerecer o modelo de ordem pública judiciária. Sob 

tal defesa, pede-se licença para expor o entendimento compartilhado por Enzo 

Roppo: 
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“Sendo certo que a operatividade de todas estas fontes 

pressupõe a intervenção combinada da lei e do juiz, pois cada 

uma delas encontra o seu fundamento numa determinada 

prescrição legislativa, sendo também que, nenhuma delas 

pode produzir, em concreto seus efeitos senão através de uma 

tomada posição judicial, pode-se, de facto considerar no seu 

âmbito, uma espécie de repartição de papéis entre o juiz e a 

lei: no sentido em que, de um lado, se colocam as hipóteses 

em que a norma que intervém na determinação do 

regulamento é (embora necessariamente activada pelo juiz) 

suficientemente rígida e pontual no seu conteúdo, isto é, 

exprime a valoração e a escolha do legislador de modo 

suficientemente unívoco para excluir, ou reduzir ao 

mínimo, a necessidade e a própria possibilidade de 

valoração amplamente discricionária do órgão julgador, e 

neste sentido, para determinar um completo – ou pelo 

menos muito importante – automatismo do juízo (assim 

acontece com grande parte das normas imperativas): do outro 

lado, estão as hipóteses nas quais a determinação do 

regulamento se procura através da aplicação de regras 

formuladas de modo genérico, indeterminado, elástico, para 

consentir – ou até impor – ao juiz, o juiz, o exercício de um 

amplo poder de valoração autónoma, e assim reserva-lhe uma 

grande margem de apreciação discricionária: exemplos: as 

noções de ordem pública ou de bons costumes, ou as normas 

que requerem do juiz determinações <<segundo a equidade>> 

(fala-se então, para alguns destes concretos casos elásticos e 

esfumados, de <<cláusulas gerais>>). No primeiro caso 

poderá dizer-se que a verdadeira fonte de regulamento 

contratual é, sem mais e diretamente, a lei, a escolha 

operada pelo legislador; enquanto que, no segundo caso a 

determinação do regulamento deverá reconduzir-se 
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fundamentalmente à atividade valorativa do 

juiz”189.(Grifei). 

 

 

  Ocorre que para o desenvolvimento da presente tese se fazem 

imprescindíveis elementos que a justifiquem. E a questão da ordem pública, a 

qual permitirá ou não uma declaração de ofício de um juiz em um processo, 

mais específico, de uma cláusula contratual possivelmente abusiva, decorrerá 

de um dos pilares que o legislador deu no CDC em seus arts. 1º somado ao 

art. 51. Além, de como dito, o funcionamento do microssistema com taxativas 

aberturas ao juiz. 

 

  Em retorno ao estudo de Malaurie, observa-se que atualmente 

juízes e legisladores fazem uso da ordem pública com poucas diferenças. 

Antes, ainda no início do século XIX, tão somente o legislador podia 

determinar o que seria ordem pública. Ao magistrado na época só cabia 

conhecer a ordem pública por meio da interpretação.  

 

Aqui se abre uma observação a este tipo de interpretação. Ora, se 

o legislador determinou que dada norma é de ordem pública, entende-se que 

não há o que interpretar. Se o conteúdo da ordem pública é vago e abre ao 

magistrado maior liberdade na aplicação daquela norma, da questão ou da 

matéria de ordem pública, isto seria outra consequência. Não há que se 

confundir a determinação de algo e depois os efeitos de sua aplicação.  

 

  Defende Malaurie que o magistrado moderno (1953) teria uma 

maior liberdade, tendo em vista que o julgador teria uma noção autônoma do 

                                                      
189

 Enzo Roppo.  O Contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Edições 

Almedina, 2009, p. 166-167. 
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que seria ordem pública, resultando assim noções de ordem pública diferentes 

entre o legislador e o juiz. O exemplo maior seria o ponto vista do que seria o 

"interesse social" para o juiz e para o legislador. Apresenta-se o mesmo topoi, 

mas seus destinos seriam diferentes. Malaurie defende que: 

 

 

"Par nature l'ordre public législatif est une notion générale et 

abstraite, tandis que l'ordre public du juge est spécial et 

concret. Mais ce contraste n'est pas aussi tranché en droit 

français qu'en droit anglais, et il s'estompe au fur et à mesure 

de l'élargissement de l'ordre public législatif"190. 

 

 

  Tal fenômeno é observado no Brasil. Cada vez mais a ordem 

pública vem sendo estipulada pelos legisladores. Isto diminuiria o poder dos 

juízes? De maneira alguma, muito pelo contrário. Toma-se como base 

novamente o Código Civil de 1916 sob o qual o magistrado ficava totalmente 

engessado, com raríssimas exceções
191

, em determinadas contendas em que 

não havia abertura de uma norma de ordem pública, de um princípio ou de 

uma cláusula geral. 

 

                                                      
190 

Tradução Livre: “Por natureza a ordem pública legislativa é uma noção geral e abstrata, 

enquanto que a noção de ordem pública do juiz é especial e concreta. Mas este contraste não é tão 

nítido comparado o direito francês com o direito inglês, e fica cada vez menos nítidoà medida em 

que a ordem pública se amplia." (Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le Contrat (Etude de Droit 

civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions Matot-Braine, Reims, 1952, p. 

49). 

 
191

 Menciona-se isto, pois não é nenhuma novidade o papel da jurisprudência na formulação das 

novas normas. Destacam-se, por óbvio, as jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores. 
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  Há de se ter em mente também que os legisladores atualmente, 

não só no Brasil, tentam ser precisos ao máximo e abarcar a maioria de 

situações novas possíveis. 

 

  É da essência do direito, por mais que se sistematize, por mais 

que se codifique e utilize de instrumentos supressores de situações novas, que 

os fatores sociais, a vida social sempre estarão muito à frente da criação 

legislativa. Esta dinâmica, esta corrida é inevitável. Por óbvio que não há 

paralisação das atividades dos juízes que, mesmo sem qualquer lei, têm de 

julgar vossos casos, aplicar o direito, na melhor conotação, fazer a justiça. 

 

  Quanto à extensão e rigidez da ordem pública legislativa, 

observa-se o papel do legislador como revolucionário, positivo e econômico. 

Aos poucos é observado o necessário e amplificado papel do legislador sobre 

a liberdade contratual que é limitada. Nisto há um verdadeiro crescimento na 

função do legislador, inicialmente sobre o cenário francês, mas que pode aos 

poucos já ser observado no direito brasileiro.  

 

  Foca o legislador uma construção revolucionária e econômica 

que ameaça os interesses particulares e as transformações sociais. Neste 

sentido, nota-se grande número de normas que possuem como alvo, 

principalmente, o mercado e há previsão nos parlamentos e assembleias que 

tais normas são de ordem pública. E como Malaurie bem observa, há a 

expressão de norma de ordem pública, acompanhada de que toda disposição 

contrária é nula e de efeito nulo.  

 

  Neste sentido, é observado que ao invés de as normas passarem a 

ser qualificadas como "imperativas" (não dispositivas), as normas passaram a 
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receber a adjetivação e qualificação "de ordem pública". O espírito de coerção 

passa a ser substituído pelo espírito de tolerância. 

 

  Sob tal óptica, entre a ordem pública legislativa e a ordem 

pública judiciária, o juiz passa a interpretar com mais amplitude as leis 

antigas e com mais restrição as leis mais novas. Conclui Malaurie que a 

ordem pública judiciária seria a ordem pública tradicional, que contém menos 

variações, pois há de fundo a imposição do direito.  

 

Cita a proposta de Niboyet acerca do conjunto de regras 

imperativas de acordo com as naturezas das coisas e aquelas que são 

imperativas por razões técnicas. Já a ordem pública legislativa é considerada 

segundo as conveniências políticas
192

.  

 

 

13.9 A Complexa definição de Ordem Pública  

 

 

  Pelo método com que foi tratada até o momento a ordem pública, 

impossível se faz oferecer uma definição a partir de seu conteúdo ou sua 

forma. Não haveria como rascunhar uma fórmula estanque de seus 

fundamentos morais, filosóficos, sociais ou políticos tão variados para os 

demasiados direitos.  

 

Poder-se-ia ousar aproximar a definição de norma de ordem 

pública à norma imperativa. Mas Malaurie chama atenção que se tudo que é 

                                                      
192 

Em absoluto, nesta tese, poderíamos falar em interesses de conglomerados econômicos, já que 

tratamos do mercado de consumo. 
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norma imperativa é norma de ordem pública, nem tudo que é norma de ordem 

pública é norma imperativa. 

 

  Sem embargo a ordem pública é uma instituição excepcional
193

. 

Sua vagueza e abertura conduziram vários juristas a disporem de definições 

que se confundiam com a do próprio direito. Conforme tratado, a ordem 

pública não se confunde com o bem comum, com o bem público e com o 

direito natural. Atualmente, nem com a justiça a ordem pública pode se 

confundir, haja vista que a ordem pública, principalmente legislativa, pode ser 

contrária à ideia de justiça. 

 

  Destaca-se que as fontes da ordem pública são de ordem 

suprajurídicas, nos dizeres de Malaurie: "Le sources de l'ordre public sont 

d'ordre supra-juridiques; précisément parce qu'il est nécessaire que l'ordre 

public domine les règles du droit"
194

.  Já que em função de suas fontes, de seu 

domínio e de sua função, a ordem pública possui esta característica de 

suprajurídica, por sua natureza esta deve ser jurídica.  

 

  Muito embora possua natureza jurídica, a ordem pública não 

possui uma noção e uma estrutura como as outras. A ordem pública serve de 

fundamento para as regras imperativas expressas e para a salvaguarda de 

determinadas instituições que não possuem proteções expressas. Nesta 

configuração, a ordem pública terá um grande grau de generalidade e 

abstração que outras regras jurídicas positivadas.  
                                                      
193

 Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France 

Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions Matot-Braine , Reims, 1952, p. 47. 

 
194 

Tradução Livre: "As fontes da ordem pública são de ordem suprajurídicas; precisamente porque 

é necessário que a ordem pública domine as outras regras do direito" (Philippe Malaurie. L'Ordre 

Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, 

Éditions Matot-Braine, Reims, 1952, p. 67). 
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  Revolvendo esta natureza de direito, agregado a todas suas 

qualidades, a ordem pública forma a união de algo simples e constante, que 

seria impossível dividir em partes ou fazê-la desaparecer. Desta forma, 

Malaurie conclui que intrinsecamente a ordem pública possui uma noção mais 

jurídica do que as outras porque é mais geral, mais abstrata, mais simples e 

mais constante do que elas. 

 

  No momento em que o juiz for aplicar a ordem pública ao caso 

concreto, esta perde mais sua vagueza, adquirindo mais uma feição de regra 

jurídica mesmo, na concepção de Dworkin, algo mais all or nothing. O Juiz 

verificará e decretará apenas, segundo o já estabelecido pelo legislador, se 

determinado fato está ou não contrário à ordem pública. O que tem que ter em 

mente é que a ordem pública perde mais a ideia de constante e passa ser mais 

atual diante de uma questão de fato; deixa também em sua aplicabilidade de 

ter a característica do simples para complexidade do real.  

 

   Gera-se, sem dúvida, uma situação de inversão, ou seja, no 

momento da aplicabilidade do direito a um caso concreto, algo que é 

genérico, abstrato e simples, adquire outras características. Mutatis mutandis é 

o que ocorre com certos princípios positivados, cláusulas gerais e conceitos 

indeterminados. 

 

  Não é o primeiro momento em que se defendem estas 

características da ordem pública. Sua natureza, quando positivada numa 

norma pelo legislador e sua função prática, quando aplicada pelo juiz. Este 

dúplice caráter faz parte do eidos da ordem pública. Expõe-se com isso, a 

definição ipsis litteris de Malaurie: 
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"L'ordre public est au sein de toutes les règles de droit qu'il 

domine. Or, au fur et à mesure que la vie sociale devient plus 

organisée, les règles de droit sont d'une complexité croissante. 

Entre les diverses institutions qui les incarnent s'établit un 

divorce plus accusé. L'ordre public a pour but de protéger 

chacune d'elles em particulier, contre les atteites individuelles 

et d'établir entre elles l'harmonie. On peut donc définir l'ordre 

public: Le bon fonctionnement des institutions indispensables 

à la collectivité"195. 

 

  O que se destaca nesta citação de Philippe Malaurie são alguns 

aspectos desta definição de ordem pública, não só para o CDC, mas também 

para outras normas brasileiras: i) inicialmente seu papel de controlador da 

dinâmica social crescente versus o direito positivado; ii) o papel de 

"proteção"; e iii) a preocupação com a coletividade. Coincidência ou não, 

características de direitos fundamentais de terceira dimensão. 

 

  Encerrando a definição de ordem pública, Malaurie afirma que a 

ordem é um na sua definição e múltipla nas suas aplicações. 

 

 

 

 

 

                                                      
195

 Tradução Livre: "A ordem pública está no seio de todas as regras de direito que ela domina. 

Ora, à medida que a vida social torna-se mais organizada as regras de direito ficam de uma 

complexidade crescente. Entre as diversas instituições que as encarnam estabelece-se um divórcio 

mais acentuado. A ordem pública tem por objetivo proteger cada uma delas em particular, contra os 

ataques individuais e estabelecer entre elas a harmonia. Podemos então definir a ordem pública: O 

bom funcionamento das instituições indispensáveis à coletividade” (Philippe Malaurie. L'Ordre 

Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, 

Éditions Matot-Braine, Reims, 1952, p. 69). 
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13.10 A determinação da Ordem Pública pelo Magistrado  

 

 

  A preocupação prevista no direito civil francês vai ao encontro 

do que se entende ser o mesmo problema na legislação brasileira, ou seja, 

quando a ordem pública não está positivada e o juiz, por sua mera 

interpretação, entender que tal caso ou situação está contrário a uma possível 

ordem pública.  Esta possível interpretação de uma ordem pública não escrita 

na lei, não positivada, permitiria num sistema que admite a ordem pública 

judiciária, que o intérprete ou aplicador do direito crie uma ordem pública.  

 

Ocorre que num sistema que admita as duas modalidades, além 

de o juiz poder criar uma regra de ordem pública, ele poderia também destruir 

uma ordem pública. 

 

  Observa-se que Malaurie defende a possibilidade de um sistema 

concorrente da definição do que seja ordem pública, ou seja, pelo juiz e pelo 

legislador. Interessante tal ponto de vista, talvez até mais para os países de 

common law. No entanto, tratando-se do Brasil e buscando o modelo de 

codificação que, se não é perfeito, chega ao mais próximo disso, o Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor. Entende-se que a ordem pública deve ser 

determinada exclusivamente pelo legislador
196

 e já os efeitos e o conteúdo da 

sua aplicabilidade são abertos aos juízes. 

 

                                                      
196

 Óbvio que como trabalho científico não há que se ater às patologias do poder legislativo, 

tampouco situações de ativismo judicial ou do STF exercendo verdadeiro papel do legislador, 

diante da inércia do poder constitucionalmente competente.  
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  Há uma preocupação do próprio Malaurie, com a qual se 

concorda sem reservas: ao deixar total liberdade para o juiz dizer o que é 

norma de ordem pública e aplicar os respectivos e demasiados efeitos, expõe 

todo o direito a um grave perigo. Não há como não deixar de expor a 

preocupação do professor francês nos seguintes termos: 

 

 

"L' arbitraire du juge menace la sécurité contractuelle: il n'y a 

pas de liberté individuelle lorsqu'on ne peut connaître les 

limites des interctions. Une conception subjectiviste de l'ordre 

public crée un anarchisme juridique destructeur de l'idée 

même de droit. Enfim permettre au juge de prendre la place 

de laloi est autoriser une atteinte aux pouvoiirs du législateur, 

contraire à la séparation des pouvoirs ou à l'absolutisme de l' 

autorité politique"197.  

 

 

  Não se torna um exercício difícil acompanhar a respectiva 

citação. Inicialmente por corresponder a toda realidade brasileira. No entanto, 

chama-se atenção que jamais se condena o papel do juiz na aplicabilidade da 

ordem pública, tampouco o papel do legislador. Defende-se, como 

mencionado, a atividade conjunta. 

 

                                                      
197

 Tradução Livre: "A arbitrariedade do juiz ameaça a segurança contratual: não há mais liberdade 

individual quando não se pode saber os limites das interdições. Uma concepção subjetivista da 

ordem pública cria um anarquismo jurídico destruidor da ideia mesmo de direito. Enfim permitir ao 

juiz tomar o lugar da lei é autorizar um ataque aos poderes do legislador, contrário à separação de 

poderes ou ao absolutismo da autoridade política" (Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le 

Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions 

Matot-Braine, Reims, 1952, p 76). 
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  A determinação do que é contrário à ordem pública pelo 

legislador, e, a aplicabilidade de seus efeitos pelo juiz, ou seja, o legislador 

abre no sistema determinada situação no qual o poder decisório do juiz é 

amplificado, não será a mera aplicação de uma regra a um caso concreto. A 

participação é dúplice, iniciada pelo legislador e aplicabilidade e a 

interpretação cabendo ao juiz. 

 

  Como observado, há certa dependência da estrutura do direito 

adotado. No sistema common law, por exemplo, os juízes seguem 

detidamente os estatutos e principalmente as regras dos precedentes. Fórmulas 

gerais geram um verdadeiro horror ao sistema, haja vista a ameaça à 

estabilidade e à segurança ao direito. 

 

  Uma estrutura codificada gera um menor temor e limita 

demasiadamente as possíveis arbitrariedades de um aplicador da norma ou 

intérprete. Sendo o direito positivado predominante sobre a jurisprudência, o 

juiz adquire um maior poder no seu trabalho de interpretação e aplicação da 

ordem pública. Ou seja, o juiz será guiado pelo direito positivado; mesmo que 

de forma genérica e abstrata, o magistrado adquire uma maior liberdade e terá 

seu ponto de partida na lei.  

 

Enfim, tudo dependerá da estrutura adotada do direito, os 

diversos níveis de liberdade de interpretação e aplicabilidade da ordem 

pública pelo juiz. 
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13.11 Controle pelos Tribunais Superiores ou Corte de Cassação da 

Ordem Pública 

 

 

  Interessante questionamento realizado por meio do Direito 

Francês em sua Corte de Cassação, e mesmo no Direito Brasileiro, sobre o 

controle da ordem pública. Restringir-se-á neste momento ao modelo em que 

o sistema é dúplice e codificado, ou seja, a norma de ordem pública 

determinada pelo legislador e aplicada pelo juiz. 

 

  Disto surge o questionamento: pode um Tribunal Superior lato 

sensu exercer um controle ao cassar ou ao revisar o que foi aplicado por um 

juízo a quo ou um tribunal intermediário? Torna-se um tanto complexo 

responder a tal questionamento. 

 

  Da leitura da obra de Malaurie pode-se deduzir que, 

necessariamente, terá que ter inicialmente a causa decidida em última 

instância pelos tribunais, forçando a analogia ao direito brasileiro, o 

conhecido, e não tão aceito por todos, prequestionamento. Adiantando uma 

opinião, segue-se o entendimento de Nelson Nery Júnior.  

 

  Ora, o que é o prequestionamento que não as causas decididas, 

em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 

Tribunais dos Estados. Por mais que no Brasil haja um precedente no STF de 

uma causa apreciada sem ter sido discutido o direito no tribunal a quo, a 

constituição aos moldes normais de Recurso Extraordinário e Recurso 

Especial exige que a controvérsia de direito tenha sido discutida naqueles 

tribunais. 
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  Referente ao controle da ordem pública é observada a mesma 

situação análoga da Corte de Cassação Francesa. O que se discute é uma 

controvérsia de direito? Por exemplo, estaria se discutindo aquela ordem 

pública que está sendo violada, o supra direito, que é a norma de ordem 

pública positivada. 

 

  Diferentemente, vão se discutir as razões de interpretação e da 

aplicabilidade pelo juiz da ordem pública. Caso chegue a uma conclusão que 

a controvérsia levada ao tribunal possui cunho fático ou probatório das razões 

do julgador, óbvio que não se teria uma controvérsia de direito apta a ser 

analisada por uma Corte ou Tribunal Superior.  

 

De outro lado, se a discussão que se leva é puramente de direito, 

acerca daquela norma de ordem pública, o direito que ela preserva, aí, sim, se 

tem uma total possibilidade de controle pelas cortes superiores, haja vista a 

controvérsia discutida ser de direito. 

 

 

13.12 Das Possíveis Sanções da Ordem Pública 

 

 

  De nada adiantaria tratar da qualificada ordem pública, por 

natureza e por seus efeitos, caso estas não oferecessem sanções eficazes e 

robustas. Tanto é que a sanção de uma ordem pública deve ser muito mais 

gravosa que as sanções tidas para violação das normas tradicionais. Neste 

sentido, subdividem-se as nulidades em simples e de ordem pública.  
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  Dentre os países e os seus respectivos sistemas, o que irá mudar 

serão os modos das sanções da ordem pública. Malaurie
198

 explica que às 

vezes o Estado confisca as prestações que eram o objeto do contrato, às vezes 

retira, desconstitui, torna nulos os efeitos do contrato ilícito e apaga tudo que 

ele tinha produzido, e por fim o juiz recusa o questionamento do ato jurídico 

como uma causa, uma ação judiciária. Em resumo, haveria três tipos de 

sanções: o confisco, a nulidade e a recusa de ação. 

 

  Originada do Direito Penal, a confiscação seria o meio mais 

simples e rigoroso de sancionar. Deve-se ter em mente um país absolutista, no 

qual ocorra um ataque às suas leis, o confisco, sem dúvida, será a mais 

aplicada sanção. 

 

  Tida como mais lógica e ao mesmo tempo a mais complexa, a 

nulidade de uma norma de ordem pública provoca um efeito ex tunc do ato. 

Em um sistema de direito jurídico nos moldes brasileiros, este será o tipo de 

sanção mais utilizado 'destruindo' os efeitos do ato e declarando-o nulo. 

 

  Por fim, a recusa de ação seria consequência lógica. O que está 

fora do direito estaria fora da lei, não seria existente. Se não mais justa, tal 

sanção seria a mais moralista. Num sistema de direito judiciário, seria a 

medida mais utilizada dos atos que vão de encontro aos valores morais dos 

julgadores. Malaurie defende que estas três sanções se combinam, seja nas 

exigências da ordem moral, jurídica e penal. 

 

                                                      
198

 Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France 

Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions Matot-Braine, Reims, 1952, p 204). 
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  Trata-se de uma codition sine qua non que tudo que contrário à 

ordem pública é destituído de efeito. Tanto o direito francês como inglês têm 

isto como uma regra de evidência. Mesma situação aplicável ao direito 

brasileiro, o qual, mais na frente será estudado entre seus planos de existência, 

validade e eficácia. 

 

  Ocorre que não existem regras que determinem qual sanção será 

aplicada em cada caso de violação na norma de ordem pública. Será 

necessário que a sanção se adeque de acordo com a gravidade e extensão da 

ilegalidade. Ousando uma breve conclusão ao objetivo proposto, dentro do 

cenário brasileiro, sempre haverá um foco maior na sanção da nulidade e seu 

respectivo efeito ex tunc. 

 

  Da problemática adaptação da sanção de acordo com a gravidade 

da ilicitude é observado que a ordem pública comporta vários graus segundo a 

natureza das instituições que ela salvaguarda; é verificada também uma 

dualidade de sanções. Cita Malaurie o exemplo do art. 1131 do Código Civil 

Francês, em síntese, a generalidade das expressões e certa ambiguidade nos 

termos. Com isso, haveria possibilidade de gerar sanções de natureza opostas. 

 

  Utiliza-se nesta situação o art. 51 do CDC, no qual o legislador 

afirma que são nulas de pleno direito, dentre outras, as seguintes cláusulas. 

Ora, se são nulas eu precisaria de uma declaração de um juiz afirmando isto, e 

ainda, não só o cunho declaratório, mas o cunho constitutivo negativo, se é 

que tal cláusula entrou no plano de existência e chegou a produzir algum 

efeito.  
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  No campo processual civil a sentença declaratória tem um efeito 

temporal ex tunc, atinge o nascedouro do ato ou negócio jurídico que foi 

realizado, enquanto a sentença constitutiva tem como regra, efeito temporal ex 

nunc. Eis um bom exemplo para a complexidade sancionatória da ordem 

pública. Dentre o direito francês e inglês a sanção da nulidade será tratada de 

acordo com a característica da imoralidade ou da ilicitude da causa. 

 

  Natural de sistemas de civil law e do commom law, o sistema 

francês terá um maior grau de imprecisão diante da rigidez do sistema inglês.  

Utilizando a máxima do direito nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans, a jurisprudência francesa apresenta certa flutuação, variação. 

Diferente da jurisprudência inglesa que apresentam um grande grau de 

precisão.  

 

Na Inglaterra, para enfrentar a questão das regras gerais dentro de 

precedentes foi criado um corpo de regra detalhadas e fixas. Diferente da 

França, que sempre em função da abstração do art. 1131 do Código Civil, 

permite uma grande liberdade ao julgador, o que tornaria a jurisprudência 

incerta, variante. 

 

  Em verdade, opinando sobre tais sistemas, não se vê um como 

melhor do que o outro. Verifica-se, por óbvio, certa insegurança jurídica no 

sistema francês, possibilidade de várias decisões contraditórias sobre uma 

mesma controvérsia. No entanto, a solução inglesa de criar um corpo de regra 

detalhadas e fixas, gera certa preocupação com a dinâmica do direito. 

 

  Outro aspecto que diverge o direito francês do direito inglês e, 

considerando uma breve introdução de como funciona no Brasil. A analogia 
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entre o Brasil e a França fica cada vez mais patente. Trata-se neste momento 

dos efeitos da declaração da nulidade.  

 

O método de nulidade inglês adota a sanção de recusa da ação, 

efeito puramente processual, logo o ato viciado, a nulidade inglesa não chega 

a produzir efeitos no seu nascedouro, apenas o ato é despido, pois ele é tido 

como inexistente. No sistema francês a nulidade é jurídica. Não só declara a 

nulidade como ataca seus efeitos maléficos produzidos, tentando reabilitar o 

statu quo ante. 

 

  Gera também divergência entre o direito francês e o inglês, 

diante da violação da ordem pública é a análise do grau de violação bem 

como a intensidade da ilicitude. Tal aspecto é encontrar em um contrato uma 

cláusula contrária à ordem pública, haverá comprometimento de todo o 

contrato? Poderá aproveitar as partes lícitas do contrato retirando apenas a 

parte viciada?  Há que se falar em anulabilidade? E quanto à contagiação ou 

não do negócio? 

 

  Tal questionamento na Inglaterra é chamado de variedade do ato 

ilícito, seria a possibilidade de o magistrado avaliar e desmembrar dentro de 

um contrato o que é lícito do que é ilícito. Assim, o juiz inglês sob a 

variedade manteria de um contrato parcialmente ilícito apenas sua parte lícita. 

Na França sobre a teoria das nulidades questiona-se se a existência das 

cláusulas lícitas de um contrato ilícito limitaria a nulidade, ou melhor, seus 

efeitos. 

 

  Apesar de raro, Malaurie encontrou uma exceção, um precedente 

inglês do julgado do juiz Willes, que permite tal possibilidade: "la règle, c'est 
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que loraqu'il vous est impossibile se séparer l'illicite de la partie licite du 

contrat, celui-ci est complèment nul; mais lorsque vous pouvez les séparer, 

alors que l'illégalité soit créée par la common law ou par un statute, vous 

pouvez rejeter le mauvais, et garder le bon"
199

.  No entanto, repete-se, está 

não é a regra. Geralmente sob a nulidade inglesa, a causa não é aceita em sua 

totalidade (não haveria um plano de existência). 

 

  O direito francês com mais razão defende toda a contaminação 

do contrato. Há de se lembrar de que não se trata de meras nulidades, mas de 

afrontas às normas de ordem pública. De qualquer modo apresenta-se um 

julgado de 20 de março de 1929 da Câmara Cível e destaca-se desde já que a 

anulabilidade foi em função de um vício de consentimento: "que l'anunulation 

d'une des clauses du contrat, entraîne en principe la nullité totale du contrat, 

qui du fait de la suppression de l'un de ses élements essentiels, cesserait de 

répondre à la volonté des parties..."
200

. 

 

  Sob uma visão mais italiana, Enzo Roppo faz a pertinente 

observação: 

 

                                                      
199 

Tradução Livre: "a regra é que quando lhe é impossível separar o ilícito da parte lícita do 

contrato, este é completamente nulo; mas quando pode separá-los, enquanto que a ilegalidade seja 

criada pela common law ou por um estatuto, você pode rejeitar o mau, e guardar o bom" (Pickerling 

v. Ilfracombe Railway (1868) L. R. 3 C.P. 235, 250 apud Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le 

Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions 

Matot-Braine, Reims, 1952, p 243). 

 
200

 Tradução Livre: “a anulação de uma das cláusulas do contrato, provoca em princípio a nulidade 

total do contrato, que pela supressão do fato de um dos seus elementos essenciais, cessaria de 

responder à vontade das partes" (D. 30.I.13 N. Voirin (clause de perpétuité à un bail) Cf. aussi Ch. 

Réun. 21 Juin 1892 S. 94.I.449 << les dispositions d'un contrat de marriage comme celles de tout 

contrat ne sauraient être arbitrairament scindées>>  apud Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le 

Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions 

Matot-Braine , Reims, 1952, p 243). 
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“E ainda, sancionar com a nulidade um contrato, por 

contrariedade com a ordem pública, significa considerar que 

certa operação levada a cabo por particulares, conflitua com 

determinados interesses ou objetivos económicos-sociais, que 

se pretende, de qualquer modo, salvaguardar, e por isso é 

cancelada”201.  

 

 

  Realizando um breve ensaio conclusivo acerca das sanções entre 

os dois países, nítido fica que as conclusões que se extraem da norma de 

ordem pública francesa e a public policy inglesa, ratifica o que vem sendo 

defendido anteriormente.  

 

A sanção inglesa se caracteriza por regras mais rígidas e formais, 

por outro lado há uma maior flexibilidade na França. Enquanto a sanção 

inglesa tem um cunho mais pessoal, pelo fato de impedir a pretensão da parte 

indigna, a violação da ordem pública francesa acarreta uma sanção que 

privará os efeitos do ato jurídico ilícito e também será declarada a nulidade do 

contrato. 

 

  Em tais termos, a sanção da public policy encontrará guarida 

dentro da lei instrumental, ao passo que a sanção francesa está dentro do 

direito material, como parte dos atos jurídicos. 

 

  Conquanto, do mesmo modo que a ordem pública francesa e a 

public policy possuem essências comuns, seus efeitos sancionatórios 

                                                      
201

 Enzo Roppo.  O Contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Edições 

Almedina, 2009, p. 10. Reservas têm em se afirmar se o Prof. Vincenzo Roppo ainda tem o 

entendimento de considerar o nullus = inexistente. Ouso arriscar dizer que não. 
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coincidem. Efeito este mais do que necessário pela definição e pela natureza 

suprajurídica da ordem pública. Ambas as noções utilizadas pelos países são 

tão complexas que unem instituições de necessidades variáveis. 

 

  Na sistemática brasileira, a situação será estudada de forma 

minuciosa em capítulo próprio. No entanto, adianta-se que o modelo 

assemelhado tanto da definição, como da sanção, sem embargo, será o 

francês. Serão vistos com detalhes os efeitos na nulidade, as possíveis 

anulabilidades, bem como será gerada uma decisão de cunho declaratório ou 

constitutivo negativo (amplificado) no caso da violação da norma de ordem 

pública, notadamente das cláusulas contratuais. 

 

 

13.13 Síntese Conclusiva da Ordem Pública  

 

 

  Conforme tratado no início da análise e do estudo sobre a 

"Ordem Pública" todo mérito colheu-se da Tese de Doutorado de Philippe 

Malaurie, o qual realizou um estudo comparado destacando três países com 

sistemas de direito diferentes, a França, a Inglaterra e a ex-URSS  

 

  Alerte-se, mais uma vez, a excepcionalidade da utilização de um 

método científico inicialmente de compilação, haja vista a demonstrada 

carência de material científico no Brasil e, por óbvio, provocado pela obra de 

Malaurie, não se hesitou em partir para o método científico puro, tratando, 

questionando e comparando a ordem pública no Brasil, no qual por modelo de 
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excelência utilizaremos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

pátrio
202

.  

 

  Por fim, retornando ao estudo comparado, observou-se  

inicialmente o legislador e, por fim, o magistrado lidando com dois aspectos 

da ordem pública: proteger a liberdade contratual e salvaguardar os 

interesses gerais da sociedade.  

 

  Dois aspectos que em alguns momentos se encontram. Malaurie 

chama atenção para três momentos que tais problemas eclodem para o juiz: 

quando a ordem pública é elaborada; quando esta é comparada ao contrato; e 

quando ele irá deduzir os efeitos desta contradição. Manterá o juiz a mesma 

conduta, se ele foi ousado na descoberta da ordem pública
203

 e ele continuará 

sendo na sua execução, sanção e implementação. 

 

  E como final questionamento: poderia o juiz de ofício decretar de 

ofício a nulidade de uma cláusula ou um contrato que viola a norma de ordem 

pública? Ora, pode-se utilizar daquela máxima de quem pode o mais pode o 

menos. 

 

  Apesar de não querer incluir tal aspecto de ignorar o papel do 

legislador na formulação da ordem pública, até porque objetiva-se a trabalhar 

com a ordem pública positivada. Demasiadamente foi visto a discussão entre 

os países França e Inglaterra em poder o juiz descobrir a ordem pública não 

escrita, ou seja, não positivada.  

                                                      
202

 Ousa-se até afirmar que, se Malaurie tivesse à época oportunidade de conhecer o CDC, seu 

trabalho seria deveras facilitado. 

 
203 

Para não cair em contradição, insiste-se que para o estudo que se desenvolve só será considerada 

a ordem pública positivada pelo legislador. 
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Descoberta esta, entendendo um ato contrário aos valores que 

caracterizam a ordem pública e, principalmente, os valores morais do 

julgador, tanto no país do common law como no do civil law, o juiz não só 

acha a “ordem pública” como aplica as demasiadas sanções verificadas. 

 

  Faz-se questão de repetir, na Inglaterra e na França não só se 

acha a ordem pública sem provocação, mas também se aplica a respectiva 

sanção. 

 

  O que dizer sobre o cenário em que se trabalha e onde se busca o 

tratamento de uma ordem pública positivada. Em outros termos, uma ordem 

pública onde há criação pelo legislador e abertura ao juiz na aplicação dos 

possíveis efeitos sancionatórios. Torna-se muito óbvio que numa situação 

onde o juiz sozinho visualizava a ordem pública e aplicava sua sanção de 

ofício ao ato: “Le juge peut aussi d’office soulever la nullité d’un contrat qui 

viole l’ordre public”
204

(Grifei). 

 

Não há nenhuma reserva em se afirmar que o juiz pode (poder-

dever) de ofício decretar a nulidade de um ato, cláusula ou um contrato 

contrário à ordem pública. Ainda mais, frise-se, quando a ordem pública é 

positivada pelo legislador (sendo redundante) e tendo seus amplos efeitos 

aplicados pelo juiz.  

 

                                                      
204

 Tradução Livre: “O juiz pode igualmente de ofício provocar a nulidade de um contrato que viola 

a ordem pública” Travaux pour l’armée allemande. Paris, 22 Mai 1947 D. 47.380. Paris, 12 Mai 

1949 D. 49.340; Paris, 30 Nov. 48 J.C.P. 49.4871.  apud  Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le 

Contrat (Etude de Droit civil comparé, France Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions 

Matot-Braine, Reims, 1952, p 223. 
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  E repetindo mais uma vez o cenário científico que se trabalha: 

“Art. 1.º do CDC – 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”. 

 

  Além disso, é de se observar que não é apenas uma cláusula ou 

contrato que pode ser declarado de ofício contrário à ordem pública. Qualquer 

ato ou conduta que viole ou contrarie a ordem pública pode de ofício ser 

declarado nulo e ter seus efeitos cassados. 

 

  Por fim, um aspecto que incomoda é que em regra tem-se na 

legislação brasileira, de forma positivada, matérias (questões, disposições) de 

ordem pública e não uma norma inteira de ordem pública como no caso do 

CDC. Das disciplinas instrumentais poderiam ser citadas as seguintes 

situações: como condições da ação (arts. 267, VI; e 295, caput, II, III e 

parágrafo único do inciso III; do CPC); como pressupostos processuais (arts. 

13, 113, 134, 136, 267 § 5º e 220 do CPC); prescrição e decadência (arts. 219 

§ 5º e 220 do CPC); bem como nos procedimentos de jurisdição voluntária, 

fundadas no interesse público, onde vige o princípio inquisitório
205

. 

 

  Assim, são matérias, questões, disposições e não uma lei inteira. 

De modo que, com auxílio de Malaurie, no qual se tratou da ordem pública 

nos contratos. Concluindo pela definição oferecida que tal aplicabilidade não 

se cinge ao contrato apenas, mas a demais atos. Propõe-se uma leitura 

conjunta do art. 1º do CDC com o art. 6º, IV do CDC – este estabelece um 

                                                      
205

 Nelson Nery Jr., e Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e  Legislação 

Extravagante, 11ª Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 178. 
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direito básico de "proteção" contra: a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 

 

  Não é taxar a norma de ordem pública somente com tal 

disposição do art. 6, IV do CDC, mas um excelente indicativo das situações 

que poderão ser suscitadas com base na definição de ordem pública. 
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14 Decretação ex officio 

 

 

  

14.1 Decretação ex officio nas demandas individuais 

 

 

Sob a máxima reserva, o que se ousava defender é que dentro do 

rol do artigo 51 do CDC, as cláusulas abusivas dos incisos que poderiam ser 

decretadas de ofício seriam tão somente as normas da espécie regra jurídica. 

O que faz parte da grande maioria deste rol não exaustivo. 

 

  No caso de provocação das partes, em regra o consumidor, 

poderão ser declaradas abusivas, além das regras jurídicas, as cláusulas gerais 

e os conceitos legais (jurídicos) indeterminados. 

 

  De tal maneira, resistia-se admitir um agir de ofício que é aberto, 

é vago, por sua própria natureza, sobre um conceito legal indeterminado que 

já também necessita de uma valoração factual e sobre uma cláusula geral, que 

além da valoração da fattispecie é aberto também a criar a solução jurídica. 

 

  Os argumentos que se tentou sustentar foram os seguintes:  

 

i) há situações em que as relações são puramente individuais patrimoniais, na 

qual se encontram direitos derrogáveis;  

 

ii) já há uma abertura no microssistema no agir de ofício do juiz sob o manto 

da ordem pública não só sobre as cláusulas, mas também sobre qualquer outra 
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prática que seja contrária à ordem pública. Somar tal agir ainda sobre 

princípios, cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados é escancarar 

exacerbadamente o microssistema jurídico do CDC; e, 

 

iii) em tal possibilidade, não há como vislumbrar qualquer segurança jurídica. 

 

 

Longe se passou da ideia de querer ser contrário ao 

protecionismo do CDC. Buscava-se, inicialmente, que o microssistema 

permanecesse seguro protegendo quem precisa ser protegido.  

 

No entanto, vislumbrava-se que a combinação do agir de ofício 

somada a estas espécies de normas, que por sua natureza já são vagas, geraria 

certa insegurança jurídica. 

 

  Há abertura da declaração de ofício pela força da ordem pública, 

mas há um fechamento sobre a regra da cláusula. Logo, é abusiva a cláusula 

que determine a utilização compulsória de arbitragem. No caso, seria aplicado 

all or nothing. Não haveria o que ponderar ou valorar. Aqui a vontade do 

legislador estaria clara, caberia ao juiz apenas a subsunção. 

 

  No entanto, após uma longa maturação aliada a um satisfatório 

debate com Nelson Nery Júnior, Marcelo Gomes Sodré e Suzana Catta Preta  

acerca da impossibilidade da declaração de ofício sobre as cláusulas gerais e 

conceitos legais indeterminados, o robusto argumento da teleologia do 

microssistema jurídico do CDC prevaleceu. 
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  Convenceu-se que definitivamente o legislador não se utiliza de 

palavras inúteis. Logo, se o legislador determinou e qualificou o CDC como 

norma de ordem pública, ratificou no caput do art. 51 do CDC que tais 

cláusulas são nulas de pleno direito e em tal rol fez constar cláusulas gerais e 

conceitos legais indeterminados, tudo isso não foi ao acaso, em vão. 

 

  Ensaiando uma conclusão prévia, defende-se que a possibilidade 

de o juiz decretar ex officio as cláusulas abusivas sob a natureza normativa de  

cláusula geral ou conceito legal indeterminado é plena e absoluta. 

 

  Justifica-se, outrossim, as razões iniciais que restaram vencidas 

para defender a imaginada impossibilidade. 

 

  A ideia que se tinha era que sob uma provocação da parte as 

conclusões dos juízes poderiam ser as mais diversas possíveis, o que dizer 

agindo de ofício. 

 

  Como exemplo que justificava o equivocado entendimento inicial 

era do inciso IV, art. 51 do CDC, o qual apresenta a seguinte redação de 

cláusula abusiva: “Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”. Ab initio, pensou-se ser um 

conceito legal indeterminado, no entanto, por força do argumento de 

autoridades e fazendo uma leitura conjunta com o princípio jurídico 

positivado do art. 4º, III do CDC, conclui-se que é uma verdadeira cláusula 

geral. 
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  Ignorando a teleologia do CDC, observava-se que o inciso está 

eivado de termos vagos, amplos, difusos. Sendo provocada a declaração já se 

poderia ter inúmeras conclusões diferentes, ainda mais por ser cláusula geral 

onde a solução ou a sanção pode ser criada. O que poderia dizer sobre 

decretar esta cláusula abusiva de ofício? 

 

Outra cláusula que defendia não ser adequada ou segura para fins 

de decretação ex officio, seria o conceito legal indeterminado do inciso XV. 

Ou seja, o que pode estar em desacordo com o Sistema de Proteção ao 

Consumidor? Na interpretação realizada por Nelson Nery, trata-se de uma 

norma de encerramento, o que, em outras palavras, é uma norma civil em 

branco.  

 

Inicialmente que Sistema de Proteção é este? Seria o Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor que Marcelo Sodré em tese de 

doutoramento defendeu sua formação? A organização prevista no Decreto Nº 

2.181/97? Entende-se que não. O legislador – ainda mais do CDC – não iria 

jamais economizar palavras e diria que é abusiva aquela cláusula que 

contraria o Sistema Nacional de defesa do Consumidor.  

 

Ou ainda, semelhante ao inciso anterior, uma cláusula que 

infrinja ou viole as normas de direito do consumidor. Analogia às normas 

ambientais.  

 

Enfim, admissível a provocação para a decretação de abusividade 

de uma cláusula que seja contra este possível Sistema de Proteção do 

Consumidor. No entanto, entendia-se como inseguro e inaceitável de ofício, o 

aplicador da norma, decretar tal abusividade. 
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A dúvida que se rondava  acerca da impossibilidade de decretar 

de ofício a nulidade de cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados 

tiveram outros fundamentos. 

 

 Ao acaso, folheando novamente Herbert L. A. Hart, chama 

atenção seu pós-escrito. Na oportunidade não tratando de regras e princípios e 

a resposta a Dworkin. 

 

Desta vez, também em resposta a Ronald Dworkin, estudou-se o 

poder discricionário judicial. O que chama atenção é a condenação de Hart 

porque este seria a favor de certa discricionariedade apenas sob os direitos 

parcialmente indeterminados ou incompletos. Não se trata neste caso de uma 

declaração de ofício de uma cláusula geral, um princípio ou de um conceito 

legal indeterminado. 

 

Tratava-se de discutir se o juiz ao completar ou criar respectivo 

direito a partir destas qualidades de normas, que não são regras jurídicas, 

estaria ou não exacerbando um poder discricionário.  

 

Tese esta que é totalmente contrariada por Dworkin sob o 

fundamento de que o que é incompleto ou merece ser criado pelo juiz não 

seria direito. Afirma Hart: "Assim, em tais casos juridicamente não previstos 

ou não regulados, o juiz cria direito novo e aplica o direito estabelecido que 

não confere, mas também restringe, os poderes de criação do direito"
206

. Das 

considerações de Dworkin ele se defende sob uma possível contradição em 

sua própria concepção do que seria direito: 

                                                      
206

 Hebert L. A Hart. O Conceito de Direito. 4ª Ed. Lisboa, Portugal:  Fundação Calouste 

Gulbenkian, tradução de  A. Ribeiro Mendes, 2005, p.335. 
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"Esta imagem do direito, como sendo parcialmente 

indeterminado ou incompleto, e a do juiz, enquanto preenche 

lacunas através do exercício de um poder discricionário 

limitadamente criador de direito, são rejeitadas por Dworkin, 

com fundamento em que se trata uma concepção enganadora, 

não só do direito, como também do raciocínio judicial. Ele 

pretende, com efeito, que o que é incompleto não é o direito, 

mas antes a imagem dele aceita pelo positivista, e que a 

circunstância, de isto assim se emergirá de sua própria 

concepção <<interpretativa>> do direito, enquanto inclui, 

além do direito estabelecido explícito, identificado por 

referência às suas fontes sociais, princípios jurídicos 

implícitos, que são aqueles princípios que melhor se ajustam 

ao direito explícito ou com ele mantêm coerência, e também 

conferem a melhor justificação moral dele. Neste ponto de 

vista interpretativo, o direito nunca é incompleto ou 

indeterminado, e, por isso, o juiz nunca tem oportunidade de 

sair do direito e de exercer um poder de criação do direito 

para proferir uma decisão"207. 

 

 

  Hart defende que os poderes que os juízes têm de criar direito, 

não se comparava ao direito do legislador, mas apenas para resolver casos 

concretos, seriam poderes intersticiais.  Não descarta situações em que haverá 

direito positivado, este não conseguirá solucionar o caso, situação em que o 

juiz deverá criar o direito, no entanto, jamais de forma arbitrária.  

 

                                                      
207

 Hebert L. A. Hart. O Conceito de Direito. 4ª Ed. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste 

Gulbenkian, tradução de  A. Ribeiro Mendes, 2005, p.335-336. 
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  Agiria o juiz com consciência de legislador, ou seja, de acordo 

com suas crenças e valores. Mesmo assim, ciente que a decisão de outro juiz 

pode revelar outro resultado. O que poderia gerar uma insegurança jurídica. 

 

  A despeito desta complementação ou criação de direito pelos 

juízes, ou seja, sobre este poder discricionário, Hart afirma que Dworkin 

formula três críticas. Inicialmente de que os tribunais fariam uso de tal poder 

para resolver "casos difíceis", afirma que os juízes não devem "criar" direito, 

mesmo nos casos mais difíceis, ele deve descobrir o direito de acordo com o 

sistema. 

 

   Retruca Hart, pois nesta descoberta do direito no sistema, os 

juízes evocariam as analogias e os princípios que achassem convenientes, 

desta maneira não deixaria de existir uma criação do direito. 

 

  Mais uma crítica ao poder discricionário é que Dworkin defende 

tal criação como antidemocrática e injusta, que não foram os juízes eleitos 

para e representar o povo e elaborar as leis. Hart defende que, em verdade, 

não é isto o que ocorre, que os juízes não criam códigos ou reformas de leis, 

apenas criam regra para resolver o caso específico em concreto. Observa-se 

como é tênue tal liame, a inoperância de um legislativo e as Supremas Cortes 

– realmente – legislando. 

 

  Se pode existir certo radicalismo no positivismo de Dworkin em 

face do poder discricionário de Hart, não há dúvida. No entanto, não é 

absurdo verificar o STF com vezes de legislador aprofundando grandes 

controvérsias e dando até a vigência da "norma". 
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  Por fim, Dworkin apresenta grande preocupação com a criação 

deste direito ex post facto, de forma geral, entende-a como injusta. Hart expõe 

o entendimento de Dworkin: Mas a razão para considerar injusta a criação 

de direito reside em que desaponta as expectativas justificadas do que, ao 

agirem, confiaram no princípio de que as consequências jurídicas dos seus 

actos seriam determinadas pelo estado conhecido do direito estabelecido, ao 

tempo dos seus actos
208

.  

 

  Entende-se a preocupação de Dworkin. É como se para cada caso 

houvesse uma norma de exceção, um tribunal de exceção. Que ao cometer 

determinado ato, ao decidir não se saberiam suas consequencias dadas pelo 

Estado, um direito estabelecido.  

 

  Por óbvio, Hart não concorda que sua ideia seja aplicada tão 

somente aos casos em que o direito não está regulado completamente, e que 

não pode se imaginar um estado conhecido do direito, claramente 

estabelecido, que justifique expectativas. Em linhas gerais, Hart quer dizer 

que o Estado não regulou todas as situações factuais e em determinados 

momentos o poder discricionário será exercido. 

 

  Tal debate repercutiu no Brasil, principalmente dentro das 

academias de direito e nos debates de Teresa Arruda Alvim Wambier. Na 

obra Os Poderes do Juiz e O Controle das Decisões Judiciais - Estudos em 

homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier
209

. Dois artigos 
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 Hebert L. A. Hart. O Conceito de Direito. 4ª Ed. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste 

Gulbenkian, tradução de  A. Ribeiro Mendes, 2005, p.339. 
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questionavam a possível discricionariedade do juiz no uso de conceitos legais 

indeterminados e cláusulas gerais.  

 

  Chama-se atenção novamente para a preocupação apenas na 

utilização das duas espécies de norma e não na sua aplicação aliada a um ato 

de ofício do magistrado. Da obra supracitada destacam-se dois artigos: Existe 

Discricionariedade Judicial? Discricionariedade X Termos Jurídicos 

Indeterminados e Cláusulas Gerais, de autoria de Gisele Santos Fernandes 

Góes; e o outro, Conceitos Jurídicos Indeterminados e Discricionariedade no 

Processo Civil, de autoria de Ronaldo Cramer. 

 

  Ambos os autores reproduzem o entendimento de Teresa Arruda 

Alvim, no sentido de que não haveria discricionariedade na interpretação do 

conceito jurídico indeterminado, mas apenas uma solução para o juiz optar no 

caso em concreto. E o juiz deve acertar esta decisão. Neste sentido, cairia por 

terra a interpretação de uma cláusula geral, pois o juiz deveria, além de tudo, 

criar a decisão correta. 

 

  Da leitura de ambos os artigos percebe-se uma grande 

controvérsia, não entre os estudos que por óbvio, seguem o entendimento de 

Teresa Alvim. Mas há uma controvérsia sim, principalmente sobre a 

jurisprudência entre o que seria exercer um poder discricionário e o que seria 

a mera interpretação de um conceito jurídico indeterminado e de uma cláusula 

geral.  

 

                                                                                                                                                                 

Figueiredo Cruz; Luís Otávio Sequeira de Cerqueira; e Luiz Manoel Gomes Júnior, 2ª Tiragem, 

RT, São Paulo, 2008. 
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  Não é despercebida a Súmula 622 do STF, a qual diz: Não cabe 

agravo regimental contra decisão do relator que defere ou indefere liminar de 

mandado de segurança. 

 

  Ora, mesmo na lei nova de mandado de segurança, Lei Nº 

12.016/2009, o inciso III, do art. 7º, para concessão da liminar exige-se 

fundamento relevante e do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 

medida. Exemplo excelente de conceito legal indeterminado, no qual a 

solução será a suspensão do ato. 

 

  O Ministro Marco Aurélio, em Sessão Plenária, por meio do 

AgRgMS 21.206/DF-STF, julgado em 26/04/91, assim de pronunciou:  

 

 

"O ato de concessão, ou não, da liminar em mandado de 

segurança circunscreve-se à discrição do juiz, não cabendo 

recurso, quer o despacho seja positivo ou negativo. (...) A 

atuação do magistrado ocorre no campo da livre discrição e 

independentemente do pedido. Aprecia as circunstâncias 

reveladas na inicial e, verificando o concurso das condições 

legais - relevância do pedido e possibilidade de a concessão 

da segurança vir a cair no vazio -, determina a suspensão do 

ato. Examinando a peça apresentada pelo impetrante, atua em 

campo onde predomina o subjetivismo sobressaindo a 

formação humanística profissional que possua"210. 

                                                      
210

 Trecho do voto de Marco Aurélio, no AgRgMS 21.206/DF, do artigo de CRAMER, Ronaldo, 

Conceitos Jurídicos Indeterminados e Discricionariedade no Processo Civil em  Os Poderes do 

Juiz e O Controle das Decisões Judiciais - Estudos em homenagem à Professora Teresa Arruda 

Alvim Wambier, Coordenação: José Miguel Garcia Medina; Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz; 

Luís Otávio Sequeira de Cerqueira; e Luiz Manoel Gomes Júnior, 2ª Tiragem, RT, São Paulo, 

2008. 
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  Um único “porém” ocorre em tal situação. O Mandado de 

Segurança é um Remédio Constitucional e, para a concessão não só sua, mas 

de sua liminar, há de ser verificado um forte direito líquido e certo. Direito 

que deve ser comprovado prima facie.  

 

  Não se ousa nem se quer entrar em tal controvérsia, tendo em 

vista que o estudo já está eivado de polêmicas. No entanto, cabe uma única 

observação de Nelson Nery Jr., que vai de encontro aos julgados e à 

jurisprudência dominante, no mesmo sentido, é acompanhado de ninguém 

menos que José Carlos Barbosa Moreira:  

 

 

"A liminar deve ser concedida ex officio, se presentes os 

pressupostos para tanto. Não é ato discricionário, mas 

vinculado: presentes os requisitos, o juiz é obrigado a 

conceder a liminar. O magistrado tem, entretanto, o livre 

convencimento motivado, cabendo-lhe aferir se estão 

presentes ou não os requisitos legais para a concessão da 

liminar"211. 

 

 

   Há de se ressaltar, com muita veemência, que a controvérsia a ser 

discutida não é o poder discricionário nas concessões de liminares em 

Mandados de Segurança. O foco, a delimitação, seria  a utilização de 

conceitos legais indeterminados e de cláusulas gerais na decretação de ofício.   

 

                                                                                                                                                                 

 
211

Nelson  Nery Jr.e Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e  Legislação 

Extravagante, 11ª Ed. São Paulo: RT, 2010, p.1709. 
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  Tais fundamentos e argumentos geraram um cambiante 

entendimento acerca da possibilidade de decretar ou não ex officio as 

cláusulas inseridas sobre conceitos legais indeterminados e cláusulas gerais. 

 

  Porém, estudando e repensando toda estrutura do microssistema 

do CDC, todo um desenvolvimento realisado acerca da sistemática e os 

princípios que alicerçam tal norma, seria – realmente – contraditório  entender 

pela impossibilidade da decretação ex officio de cláusulas gerais e conceitos 

legais indeterminados. A teleologia da norma não permite um entendimento 

diferente, o funcionamento sistemático idem, a natureza de ser uma norma de 

ordem pública que permite mais, tampouco. 

 

  Assim, resta convencido o entendimento da possibilidade ante as 

cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados, quiçá outras naturezas 

normativas. Crédito relevante à banca qualificadora desta tese que não deixou 

permanecer uma contradição relevante na pesquisa. 

 

 

14.2 Decretação ex officio nas Demandas Coletivas 

 

 

  Como pesquisador e pós-graduando, principalmente da subárea 

de Direitos Difusos e Coletivos, sempre incomodou pensar nos direitos 

coletivos em sua forma lata, como um mero instrumento processual que seria 

justificado pelos numerosos litigantes, ou seja, um grande litisconsórcio cujo 

interesse seria puramente processual, no seu aspecto numérico. 
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  Entende-se que os Direitos Coletivos representam algo mais que 

um conglomerado de litigantes. Eles são um direito que possui um clamor 

maior, uma necessidade e atenção maior, fruto de uma preocupação 

plurissubjetiva.  E isto não se traduz em mero processo coletivo. 

 

  Não ao acaso, o Direito Coletivo foi inserido na Constituição 

Federal de 1988 dentre os direitos e garantias fundamentais. De forma 

inovadora, os direitos coletivos foram elevados à categoria de direitos 

fundamentais. Representa a proteção dos interesses de uma sociedade 

massificada, fruto da comentada terceira dimensão de direitos fundamentais. 

 

  Gregório Assagra traz interessante citação de José Carlos Vieira: 

"a atribuição dos direitos fundamentais faz pressupor também o valor da 

solidariedade e impõe responsabilidade aos próprios indivíduos. Com eles é 

descortinado um horizonte participativo que abrange  as atuações individuais 

de dimensão política e acentua a dimensão social, no sentido de vincular a 

garantia do gozo de direitos a uma intervenção coletiva que construa, por 

intermédio de regulação e prestação, condições gerais que possibilitem o seu 

exercício efetivo. Está aqui a dimensão objetiva dos direitos fundamentais 

como valores ou fins que a própria comunidade se propõe prosseguir"
212

. 

 

  Aliás, Gregório Assagra, que já havia desenvolvido trabalho 

sobre o direito instrumental coletivo, oferece uma obra inovadora 

desenvolvendo o direito material coletivo. 

 

                                                      
212

 José Carlos Vieira de Andrade apud Gregório Assagra. Direito Material Coletivo – Superação 

da Summa Divisio Direito Público e Direito Privado por uma nova Summa Divisio 

Constitucionalizada. Belo Horizonte- MG: Editora Del Rey, 2008, p. 365. 
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  A natureza destes direitos pode ser tida como tertium genus entre 

o direito público e o privado. Para Assagra, summa diviso já superada. Por 

óbvio, os direitos ou interesses coletivos se aproximam mais do direito 

público. 

 

  Da dimensão já exposta, tais direitos e interesses decorrem de 

uma evolução das sociedades de massas, uma urbanização acelerada e 

desordenada. Nos dizeres de Canotilho:  

 

 

“Estes últimos direitos, nos quais se incluem o direito ao 

desenvolvimento, o direito ao patrimônio comum da 

humanidade pressupõem o dever de colaboração de todos os 

estados e não apenas o actuar activo de cada um e 

transportam uma dimensão colectiva justificadora de um 

outro nome dos direitos em causa: direitos dos povos. (...) A 

discussão internacional em torno do problema da 

autodeterminação, da nova ordem económica internacional, 

da participação no património comum, da nova ordem de 

informação, acabou por gerar a ideia de direitos de terceira 

(ou quarta geração): direito à autodeterminação, direito ao 

património comum da humanidade, direito a um ambiente 

saudável e sustentável, direito à comunicação, direito à paz e 

direito ao desenvolvimento"213. 

 

 

                                                      
213

 José Joaquim Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª edição, 

Edições Almedina, Coimbra- Portugal, 2003, p. 386. 
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  Há uma grande relevância política sob tais direitos, 

principalmente, tendo como seu princípio mor a dignidade da pessoa humana, 

grande preocupação com a qualidade de vida, com a coletividade. 

Característica também do antropocentrismo de tais direitos. 

 

  O que se tem como objetivo sobre todo este desenvolvimento é 

que, não obstante sua pouca exploração, os direitos materiais coletivos lato 

sensu detém um grande peso, uma grande qualificação, representam um 

clamor maior de uma sociedade de massa, do Estado multifacetário, de suas 

condições e ambientes de vida. Não é razoável só explorar e desenvolver seu 

aspecto processual. 

 

  O processo coletivo não deixa e ser importante, mas por trás 

deste arcabouço instrumental há um forte direito material que o justifica. Sob 

tais aspectos, observamos atualmente certos abusos e até uso indevido de 

ações coletivas, ações civis públicas.  

 

  Conforme muito bem mencionado por Ada Pelegrini Grinover, 

na abertura do XI Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor – Natal-RN 

2012, percebe-se uma verdadeira banalização da Ação Civil Pública. O 

Ministério Público, órgão pelo qual se tem grande apreço e admiração, 

praticamente só utiliza tal instrumento processual para todas as demandas.  

 

  Não se faz tal observação ao acaso. Concluindo já o quarto ano 

em atividade na Presidência do TJRN, não são isolados os casos de ACPs 

para todos os fins. Do mesmo modo que faz uso exacerbado de tal 

instrumento, agrega-se o pedido de antecipação de efeitos da tutela, com 

frequência concedida pelo juízo a quo, para criar e implantar políticas 



277 

 

públicas. Óbvio também que não se veda os olhos para ingerência dos 

Executivos Estadual e Municipal. 

  

Tem-se ciência da disposição do art. 83 do CDC
214

, o qual prega 

que cabe qualquer tipo de ação para proteger os interesses do CDC. Muito 

menos sua leitura conjunta com a Lei da Ação Civil Pública e, sob vasos 

comunicantes ao CPC. 

 

  No entanto, elevados são os números de vias eleitas inadequadas 

para determinados fins. Logo, a falta de interesse de agir (necessidade e 

adequação) do CPC, como regra geral, também se aplica a tais situações. Do 

mesmo modo que pode ser movida uma ação cautelar preparatória de exibição 

de documentos, do mesmo modo que pode fazer uso de uma Ação Popular, 

quando se quiser atacar um ato administrativo lesivo. 

 

 

14.3 Decretação ex officio 

 

 

  Realizadas as considerações acerca do direito material coletivo 

lato sensu, defende-se – principalmente diante da indisponibilidade do direito 

que está sendo tutelado, ou seja, interesse ou direito transindividual natureza 

indivisível – que nas demandas coletivas, com mais razão os juízes devem 

decretar de ofício a abusividade de todas as cláusulas previstas nos incisos do 

art. 51 do CDC, seja regra jurídica, conceito legal indeterminado ou cláusula 

geral. 

                                                      
214

 Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas 

as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 

 



278 

 

 

  Destaca-se que em tal tutela os beneficiários não serão só uma 

grande massa, a coletividade, mas pesa-se o próprio mercado de consumo. 

Manifesta em tal momento o papel do Estado-Juiz aliado ao Estado-

Ministério Público promovendo, intervindo e até exercendo um papel 

pedagógico.       

 

  Óbvio também que em tal situação deverão ser observados – 

obrigatoriamente – os princípios constitucionais do contraditório, dispositivo  

e da ampla defesa. 

 

  Não se descarta as possibilidades  da decretação de ofício para os 

interesses e direitos difusos, coletivos e individual homogêneo. No entanto, 

inicialmente deixa-se de lado a modalidade dos interesses difusos para um 

cunho mais preventivo, ou seja, com um julgado e efeito erga omnes, inibe-se 

a prática de inclusão da cláusula decretada nula nos contratos para futuros e 

possíveis consumidores. 

 

  Destaca-se uma prioridade e atenção na decretação ex officio nas 

categorias de interesses coletivos stricto sensu e no interesse individual 

homogêneo. 

 

  Sob o diálogo do CDC com a Lei da Ação Civil Pública extrai-se 

duas modalidades de ações desconstitutivas de cláusulas abusivos. Nos termos 

do art. 103, incisos II e III do CDC, a sentença fará coisa julgada ultra partes, 

limitadamente ao grupo, categoria ou classe para a categoria dos interesses 

coletivos estrito. Tratando-se do interesse individual homogêneo a sentença 
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fará coisa julgada erga omnes (no caso de procedência) para beneficiar todas 

as vítimas e seus sucessores da prática abusiva. 

 

  Importante que fique claro que em tal situação o juiz irá apenas 

decretar a abusividade da cláusula. Como os possíveis efeitos devem variar 

de consumidor para consumidor, a decisão constitutiva negativa será dada no 

juízo execução (se necessária anterior liquidação, a depender dos efeitos).  

 

A bem da verdade iniciaria outro processo de conhecimento 

(individual) para desconstituir os possíveis efeitos daquilo que foi decretado 

abusivo. 
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15 Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa, Dispositivo e a Ordem 

Pública 

 

 

 

  As antigas preocupações com os atos realizados de ofício pelo 

juiz, ou seja, sem qualquer provocação das partes ou Ministério Público, 

sempre deram e ainda dão margem a grandes discussões acerca do princípio 

dispositivo versus o princípio inquisitivo. Situações de decisões ultra ou extra 

petita também se revelam como uma grande preocupação. 

 

  Alguns fatores já foram tratados, como a dinâmica do próprio 

direito, acompanhando a dinâmica social, a ponto de o juiz ter que deixar de 

ser um mero antagonista e iniciar a protagonizar seu papel e exercer seu papel 

de Estado-Juiz. 

 

  Por óbvio, cada ato deste, mesmo que permitido pelo o outro 

poder que é o legislativo, não deixa de gerar certa desconfiança não só das 

partes participantes da lide, mas principalmente aos olhos da própria 

Constituição Federal, em destaque os princípios do processo na constituição 

(art. 5º, LV; da CF/1988). 

 

  Assim, inquestionáveis são as inúmeras possibilidades do 

aplicador da lei agir de ofício. Como visto, o próprio sistema abre e fecha para 

tais possibilidades. No entanto, antes de tudo as cláusulas pétreas 

constitucionais processuais também são previstas neste mesmo sistema e 

devem ser observadas com maior rigor possível. 

 



281 

 

15.1 Princípio do Contraditório 

 

 

  Tanto o princípio do contraditório como o da ampla defesa têm 

previsões no art. 5º, LV; da Constituição Federal, com os seguintes dizeres:  

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes. Em verdade, trata-se aqui de uma legítima garantia 

constitucional
215

. 

 

  Nelson Nery Jr. defende que o próprio direito de ação como o 

direito de defesa decorre da matriz do próprio princípio do contraditório. Este 

princípio é avocável a todos aquele que possuem alguma pretensão sob o 

direito material que está sendo tutelado, cabendo ao julgador a verificação 

desta garantia. E o que deve ser entendido pelo princípio do contraditório, nas 

precisas palavras de Nelson Nery Jr.: 

 

 

"Por contraditório deve entender-se, de um lado, a 

necessidade de dar conhecimento da existência da ação e de 

todos os atos do processo às partes, e, de outro, a 

possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam 

desfavoráveis. Garantir-se o contraditório significa, ainda, a 

                                                      
215

 E para não ser condenado por não ter incluído as garantias constitucionais dentro do nosso 

esboço de microssistema jurídico, e até do tratado Sistema Jurídico, Nery cita Canotilho nos 

seguintes termos: "... visam instituir directa e imediatamente uma garantia dos cidadãos. É lhes 

atribuída uma densidade de autêntica norma jurídica e uma força determinante, positiva e negativa. 

Refiram-se, a título de exemplo o princípio de nullum crimen sine lege e de nulla poena lege 

(segundo Alexy seriam regras), o princípio do juiz natural, os princípios de non bis in idem e in 

dubio pro reo". (Nelson Nery Jr. Princípios do Processo na Constituição Federal - Processo civil, 

penal e administrativo. 9ª ed., São Paulo: RT, 2009, p. 31). 
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realização da obrigação de noticiar (Mitteilungspflicht) e da 

obrigação de informar (Informationspflicht) que o órgão 

julgador tem, a fim de que o litigante possa exteriorizar suas 

manifestações. Os contendores têm direito de deduzir suas 

pretensões e defesas, de realizar as provas que requereram 

para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito 

de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os 

seus termos"216. 

 

 

  Há sempre uma linha – frágil – porém existente, no entendimento 

de que o destinatário da prova seria o juiz e não o processo. Mudando a 

pessoa do discurso, entendo inaceitável. O destinatário da prova sempre será, 

e é o processo. Nisto faz todo sentido a preocupação, para ambos litigantes, 

que Nery tem numa possível atitude do julgador que possa mitigar este direito 

das partes, direito de se manifestar nos autos, de produzir suas provas.  

 

A questão da "satisfação" com o que já contém os autos é ultra 

subjetivo. O órgão julgador deve dar a mais ampla possibilidade de o 

litigante manifestar-se no processo. Significa, ainda, poder 'acompanhar' e 

'participar' da colheita da prova, de modo a poder, 'incontinenti', fazer a 

contraprova, por exemplo, reperguntando a testemunha
217

. 

 

  O teor do art. 130 do CPC deixa bem norteado este papel de não 

coadjuvante do juiz ante as lides e suas respectivas produções probatórias, 

                                                      
216

 Nelson Nery Jr. Princípios do Processo na Constituição Federal - Processo civil, penal e 

administrativo. 9ª ed., São Paulo: RT, 2009, p. 206-207. 
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 Nelson Nery Jr. Princípios do Processo na Constituição Federal - Processo civil, penal e 

administrativo. 9ª ed., São Paulo: RT, 2009, p. 207. 
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tanto é que neste aspecto também é permitido ao magistrado requerer 

produções de provas ex officio. 

 

  E não é novidade, após desenvolvimento de toda a pesquisa, que 

o agir de ofício ainda gera e vai gerar certas resistências de variadas 

naturezas, em tal caso há um destaque aos processualistas. 

 

  Entende-se que tal problemática seria falsa, seja na esfera do 

direito instrumental, seja na seara do direito material, caso sejam seguidos 

detidamente os preceitos constitucionais.  

 

  Assim, se tal poder é dado ao juiz na norma infraconstitucional, 

mas respeitados os princípios e garantias constitucionais – destaque-se – 

contraditório e ampla defesa, não há razão para qualquer temor com decisões 

inesperadas ou aspectos expressamente não considerados pelas partes. 

 

  Nelson Nery Jr. atenta que o juiz deve alertar as partes sobre 

possíveis questões que poderão ser decididas de ofício nas respectivas 

contendas.  

 

Seria dar oportunidade às partes para se manifestarem. Interpreta-

se tal alerta como algo mais contundente, com verdadeiro fim de atingir as 

garantias e princípios processuais constitucionais, ou seja, o juiz apontar 

especificamente o que pode decretar de ofício, dando às partes a oportunidade 

de se manifestarem anteriormente.  

 

“Verificando o juiz que poderá decidir de ofício alguma 

questão do processo, deve propiciar às partes o conhecimento 

dessa situação, a fim de que os litigantes saibam a 
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possibilidade de sobrevir decisão sobre aquelas questões, 

ainda que sejam de ordem pública, a cujo respeito o sistema 

permite que o juiz decida sem que a matéria tenha sido 

provocada pela parte”218. 

 

 

  Em síntese, pode o juiz – sem qualquer provocação – julgar as 

matérias de ordem pública, dando um mínimo de oportunidade às partes para 

se manifestarem, em atenção, principalmente, ao princípio do contraditório. 

 

  A mesma tônica deve ser observada também sobre o direito 

material, em específico, a declaração de algum ato ou prática que contraria a 

ordem pública diante das relações de consumo, bem como a declaração das 

cláusulas abusivas ex officio do art. 51 do CDC deve respeitar o princípio do 

contraditório, intimando-se as partes para se manifestarem antes do 

julgamento. 

 

 

15.2 Princípio da Ampla Defesa 

 

 

  Com a mesma origem constitucional do art. 5º, LV da 

Constituição Federal, o princípio da ampla defesa vem garantir às partes a 

utilização de meios adequados para o exercício do contraditório. Segundo 

Delosmar Mendonça Jr.: “... são figuras conexas, sendo que a ampla defesa 

qualifica o contraditório. Não há contraditório sem defesa. Igualmente é lícito 
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 Nelson Nery Jr. Princípios do Processo na Constituição Federal - Processo civil, penal e 

administrativo. 9ª ed., São Paulo: RT, 2009, p. 223. 
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dizer que não há defesa sem contraditório. (...) O contraditório é o 

instrumento de atuação do direito de defesa, ou seja, esta se realiza através do 

contraditório”
219

. 

 

  Tem o significado de oportunizar as partes todos meios aptos a 

justificar adequadamente suas pretensões e, por óbvio, produzir as provas das 

alegações apresentadas. 

 

  Importante ratificar que esta seja uma efetiva e real defesa. Como 

exemplo, nos processos criminais não adianta apenas a disposição de um 

advogado para aquele que está sendo acusado de algo. Cabe também neste 

ponto ao juiz verificar se o acusado está sendo defendido devidamente, 

tecnicamente, principalmente nas situações dos advogados dativos
220

. 

 

  Não diferente do contraditório, o princípio da ampla defesa deve 

ser obrigatoriamente observado também nos atos de ofício tomado pelos 

juízes, seja na declaração de abusividade das cláusulas ou nos atos e negócios 

contrários à ordem pública. 
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 Delosmar Mendonça Jr. apud Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Vol I. 11ª 

Ed., Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 62. 
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 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery acrescem que: "A defesa leiga, sem 

advogado, não é ampla, mas restrita. Em processos sancionadores, como ocorre com o processo 

penal e processo administrativo sancionador (disciplinar ou não), que visa a imposição de 

penalidade ao servidor ou administrativo, ressaltada a importância de observar-se a garantia 

constitucional da ampla defesa, motivo que nesses processos é imprescindível que a defesa do 

acusado seja técnica, isto é, feita por advogado. Por essa razão não se pode ter como atendido o 

princípio constitucional da ampla defesa, se não se der advogado ao acusado, no processo penal e 

no processo administrativo sancionador" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. 

Constituição Federal Comentada e legislação constitucional. 2ª Edição, rev., ampl. e atual. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 185). 
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  Oportuna uma pequena observação e indignação. Em tais 

capítulos tratou-se de previsões constitucionais, cláusulas pétreas de cunho 

processuais. Peca-se muito pelo vício de repetição e da redundância. No 

entanto, não se pode deixar passar in albis apenas as indignações a alguns 

julgados do STJ. Inadmissível – principalmente – a ignorância e o desrespeito 

do Supremo Tribunal Federal às previsões constitucionais, às previsões do 

CPC já sucateado, em face de suas Questões de Ordem e portarias, e 

Regimentos Internos, comumente verificados em Recursos Repetitivos. 

 

  Perceptível que atualmente o jurisdicionado não tem mais nem 

direito a um despacho negando seu direito. Estes devem se satisfazer com 

meros carimbos ou etiquetas, na qual o STF delega novas competências aos 

tribunais inferiores. Mais incomodativas são as triagens dos recursos 

repetitivos, os quais raramente coincidem com o paradigma. 

 

  

15.3 Princípio Dispositivo 

 

 

  A despeito do princípio dispositivo há de ficar entendido como as 

atribuições dadas às partes nas respectivas iniciativas no processo. A mera 

instauração de um processo, a produção de provas, o impulso constituem, em 

síntese, a essência do princípio dispositivo. 

 

  Sob o princípio dispositivo o juiz, em tese, só poderia conduzir as 

contendas se provocado pelas partes. Noutro pórtico há o princípio inquisitivo 

que reflete os poderes dado ao magistrado pela lei e, em tal situação o juiz não 

necessitaria de uma provocação das partes para agir nos litígios. O próprio 
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CDC dá diversos exemplos deste poder inquisitivo do magistrado, conforme 

bastante explorado nas espécies normativas que autorizam um agir de ofício. 

 

  Humberto Theodoro Júnior acresce que: 

 

 

“Se o interesse em conflito é das partes, podem elas renunciar 

a sua tutela, como podem renunciar a qualquer direito 

patrimonial privado. Daí a liberdade de procurar ou não a 

prestação jurisdicional. Mas, uma vez deduzida a pretensão 

em juízo, já existe outro interesse que passa a ser de natureza 

pública e que consiste na preocupação da justa composição do 

litígio, segundo o direito material vigente, dentro do menor 

tempo possível. (...). 

Daí porque, embora a iniciativa da abertura do processo seja 

da parte, o seu impulso é oficial, isto é, do juiz (art. 262), que 

promove o andamento do feito até o provimento final, 

independente de provocação dos interessados”221. 

 

 

  Decorrente do princípio dispositivo há o princípio da 

congruência, o qual determina que o juiz deve ficar limitado ao pedido da 

parte, ou seja, será apreciado e decidido aquilo exatamente que foi 

demandado. Esta seria uma regra geral esculpida por meio do art. 128 do 

CPC, por óbvio, diante de todo um desenvolvimento neste estudo, tal regra ou 

o princípio deve ser ponderado. 

 

  

                                                      
221

 Humberto Theodoro Júnior.  Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 49ª Ed., Belo Horizonte: 

Editora Forense, 2008, p. 27. 
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16 Prequestionamento   

 

 

 

  O que significaria tal termo, tal requisito? Três anos trabalhando 

com admissibilidades prévias de recursos repetitivos do STF e do STJ sempre 

se relutou e sempre se questionou o que seria o requisito do 

prequestionamento. 

 

  Mais uma vez avocam-se os dizeres de Maria Helena Diniz sobre 

respeitar os doutrinadores por não conhecer quais os filósofos em que eles se 

baseiam, bem como vossas linhas de pesquisas. E seguindo tal premissa, se 

jamais se questiona a pergunta de um aluno dentro de uma sala de graduação, 

o que dizer das afirmações de juristas e doutrinadores respeitados.  

 

  Não se foi a fundo ao ponto de descobrir quem criou ou utilizou 

pela primeira vez o termo
222

 prequestionamento. Pode ter sido a 

jurisprudência ou a própria doutrina. 

 

  No entanto, quando algum instituto jurídico é tratado pela 

Constituição Federal, melhor, ao menos, uma leitura sobre estes. 

 

  Após resistências, insistências e questionamentos como assessor 

da Presidência e da Vice-Presidência do TJRN, organizando e trabalhando 

                                                      
222

 Nelson Nery Jr. aduz a paternalidade às Súmulas 282 e 356 do STF. 
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com admissibilidades prévias de REsp e RE, ouso discordar da utilização do 

termo
223

.  

 

  Não partirá para um ponto hermenêutico tópico sistêmico ou 

concretista de inspiração tópica, talvez – e no máximo – apenas o topoi 

constitucional previsto no art. 102, III e art. 105, III da Constituição Federal
224

 

e, em apertada síntese, julgar as causas decididas em única ou última 

instância
225

. 

 

  Excepcionalidades à parte e, excetuando as minúcias dos 

excepcionais casos de competência originária, o grande número de recursos 

nos tribunais superiores, bem como as situações que "podem" chegar a estes 

tribunais acerca das cláusulas abusivas, ocorrem principalmente no STJ.  

                                                      
223

 E respeito imensamente a obra de José Miguel Garcia Medina, o qual possui trabalho exclusivo 

do assunto, editada pela RT, a qual faz parte da coleção altamente selecionada da RPC. 

 
224

 Não ignorando o RR do TST. 

 
225

 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, 

quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a 

decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 
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O STJ é competente para julgar lei federal que seja contrariada 

ou de vigência negada; julgar válido ato de governo local contestado em face 

de lei federal; e dar à lei interpretação divergente da que lhe haja atribuído 

outro tribunal. 

 

Sobre um questionamento comezinho, é de se buscar um 

prequestionamento direto ou indireto, extrínseco ou intrínseco; ou o requisito 

para apreciação do STJ e, em menor grau pelo STF, é que a causa tenha sido 

discutida e decidida em única ou última instância? 

 

  Considera-se com isto, mesmo os efeitos integrativos dos 

embargos de declaração, se não enfrentado, pela negativa de vigência do art. 

535, II do CPC ou até estendendo uma negativa do art. 98, IX da Constituição 

Federal para os REs. 

 

  Assim, com as máximas reservas
226

, não se busca se ater às 

complexas discussões sobre prequestionamento, suas naturezas, suas 

tipicidades, se não estiver tratando de algo discutido e decidido em um TJ em 

última ou única instância.  

 

  Chegou-se ao ponto de ler certo artigo em um livro, cujo título 

não me ocorre, que REsp sob o fundamento da alínea "c", do art. 105, III do 

                                                      
226

 As máximas reservas apresentadas, acrescidas das cautelas, é que em nenhum momento da vida 

acadêmica, desde o COGEAE PUC-SP, até o presente momento ousou-se a tratar de matérias do 

direito instrumental. Nunca se escondeu ou hesitou-se em deixar claro que a linha de pesquisa e a 

preferência deste que subscreve é o direito material consumerista, arriscando-se ao máximo ao 

direito processual coletivo da subárea de direitos difusos e coletivos. Ironia do destino, após alguns 

anos sentando do lado da mesa de um advogado, caí em um TJ, onde o primeiro impacto foi a 

linguagem de quem pede e de quem concede. Seguidamente, o mundo do processo civil de uma 

maneira um pouco mais aprofundada do que se tratava anteriormente. Eis a explicação das cautelas 

e reservas, bem como a vontade de refazer todo o curso de mestrado em processo civil, jamais, por 

óbvio, abandonando a paixão das ciências do direito consumerista. 
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CPC não necessitaria de prequestionamento. Talvez não de 

prequestionamento, mas para eu realizar um cotejo analítico, uma divergência 

jurisprudencial, ao mesmo tempo terá que se estar tratando de uma mesma 

controvérsia. Em resumo, algo foi discutido e decidido num tribunal de 

origem para ser comparado com um paradigma de outro TJ (jamais o mesmo 

TJ) ou outro Tribunal Superior. 

 

Das lições de Bernardo Pimentel de Souza, colhe-se que: 

 

 

“O prequestionamento consiste na exigência de que a questão 

de direito veiculada no recurso interposto para tribunal 

superior tenha sido previamente decidida no julgado 

recorrido. Com efeito, não basta a parte ter suscitado o tema, 

ainda que à exaustão. Se a matéria jurídica suscitada não foi 

decidida no julgado recorrido, não está satisfeita a exigência 

do prequestionamento. O Cumprimento do 

prequestionamento, entretanto, não está condicionado à 

menção expressa, no acórdão recorrido, do preceito tido por 

violado pelo recorrente. O que importa para a satisfação do 

prequestionamento é ter sido a matéria jurídica alvo de 

discussão no recurso dirigido ao tribunal superior 

previamente solucionada no julgado recorrido”227. 

 

  

Para Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: O 

prequestionamento é exigência antiga para admissibilidade dos recursos 

                                                      
227

 Bernardo Pimentel Souza. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5ª ed., São 

Paulo: Ed. Saraiva, 2008, p. 691-692. 
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extraordinários, segundo o qual se impõe que a questão 

federal/constitucional objeto do recurso excepcional tenha sido suscitada/ 

analisada na instância inferior
228

. 

 

Qual outra conclusão que se poderia retirar com a leitura da 

Constituição Federal? Não se encontrou ninguém que faça tal afirmação 

categoricamente, ao menos na bibliografia consultada. Mas não há embargos 

sobre o que já foi concluído e afirmado. 

 

  Quando se fala que qualquer matéria de ordem pública pode ser 

levantada ou arguida em qualquer grau de jurisdição é para ficar entendido 

que este qualquer grau de jurisdição quer dizer juiz ou tribunal de justiça (até 

turma recursal).  

 

Estes fazem parte da jurisdição ordinária. Chama-se atenção 

novamente para as competências originárias dos tribunais superiores e quando 

estes funcionam como segunda instância. 

 

  Realizada a reserva ao TST, Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça são instâncias extraordinárias, de exceção, não 

fazem parte da jurisdição ordinária onde se pode arguir qualquer matéria de 

ordem pública. Mais uma vez oportunas são as palavras de Nelson Nery Jr. e 

Rosa Maria de Andrade Nery, acerca do grau “ordinário” de jurisdição: 

 

                                                      
228

 Fredie Didier Jr.; Leonardo José Carneiro Cunha. Curso de Direito Processual Civil - Meios de 

Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Vol. III.  9ª Ed., Salvador: 

JusPODIVM, 2011, p. 260. 
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 “Trata-se de forma excepcional de recurso, não configurando 

terceiro ou quarto grau de jurisdição, tampouco instrumento 

processual para correção de injustiça. Daí não poder ser 

invocada, em grau de RE, a ordem pública que se revestem 

algumas questões, para que possam ser apreciadas ex officio e 

pela primeira vez pelo STF. As questões de ordem pública 

devem ser decididas ex officio pelo juiz ou poder ser arguidas 

a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (TJ, TRF, 

TRT ou TER), conforme autorizam os CPC 267 § 3.º e 301 § 

4.º, mas não, pela primeira vez, em RE ou REsp, que são 

mecanismos de rejulgamento da causa (matéria), pressuposto 

de matéria já decidida, conforme clara disposição dos CF 102 

III e 105 III. Verificada a procedência da alegação do 

recorrente, de que o tribunal a quo infringiu a CF, o STF 

cassará o acórdão recorrido e, numa segunda fase do 

julgamento (juízo de revisão), aplicará o direito à espécie, 

podendo ingressar no mérito do caso concreto, apreciar as 

provas e dar o direito a quem o tem (STF 456)”229 

 

 

  Tal conclusão também é retirada, não do Código Processual 

Civil, não da LICC ou de qualquer outra norma infraconstitucional. A 

conclusão óbvia é retirada dos supracitados dispositivos constitucionais que 

tratam do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial. 

 

  Logo, para serem apreciados por aquelas cortes superiores, 

extraordinárias, a Constituição dita a condition sine qua non "causas decididas 

em única ou última instância”. 

                                                      
229

 Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 11ª Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 541 



294 

 

  Não entrando no mérito da controvérsia de direito, um mínimo 

receoso fica com a afirmação da flexibilização do prequestionamento dada 

pela Ministra Ellen Gracie. Julga-se forte, e é trazida pela doutrina como uma 

real flexibilização ou até ignorar uma causa decidida em única ou última 

instância.  À fl. 367 do AI 3750141 AgR/RS, a Ministra faz a seguinte 

afirmação:  

 

 

“Esses julgados, segundo entendo, constituem um primeiro 

passo para a flexibilização do prequestionamento nos 

processos cujo tema de fundo foi definido pela composição 

plenária desta Suprema Corte, com o fim de impedir adoção 

de soluções diferentes em relação à decisão colegiada. É 

preciso valorizar a última palavra – em questões de direito – 

proferida por esta Casa”230.  

 

                                                      
230

 AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. REAJUSTE DE VENCIMENTOS CONCEDIDO PELA LEI 

MUNICIPAL 7.428/94, ART. 7º, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA 

PELO PLENO DO STF NO RE 251.238. APLICAÇÃO DESTE PRECEDENTE AOS CASOS 

ANÁLAGOS SUBMETIDOS À TURMA OU AO PLENÁRIO (ART. 101 DO RISTF). 1. Decisão 

agravada que apontou a ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no 

recurso extraordinário, porquanto a Corte a quo tão-somente aplicou a orientação firmada pelo seu 

Órgão Especial na ação direta de inconstitucionalidade em que se impugnava o art. 7º da Lei 

7.428/94 do Município de Porto Alegre - cujo acórdão não consta do traslado do presente agravo de 

instrumento -, sem fazer referência aos fundamentos utilizados para chegar à declaração de 

constitucionalidade da referida norma municipal. 2. Tal circunstância não constitui óbice ao 

conhecimento e provimento do recurso extraordinário, pois, para tanto, basta a simples declaração 

de constitucionalidade pelo Tribunal a quo da norma municipal em discussão, mesmo que 

desacompanhada do aresto que julgou o leading case. 3. O RE 251.238 foi provido para se julgar 

procedente ação direta de inconstitucionalidade da competência originária do Tribunal de Justiça 

estadual, processo que, como se sabe, tem caráter objetivo, abstrato e efeitos erga omnes. Esta 

decisão, por força do art. 101 do RISTF, deve ser imediatamente aplicada aos casos análogos 

submetidos à Turma ou ao Plenário. Nesse sentido, o RE 323.526, 1ª Turma, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence. 4. Agravo regimental provido. (AI 375011 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL, 

Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, DJ 28-10-2004 PP-00043). 
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  Confessa-se que no primeiro momento se assusta com a possível 

flexibilização da verificação do prequestionamento, ou da controvérsia 

decididas em única ou última instância. Em absoluto é contrário a tal tese. No 

entanto, a questão não foi bem esta. A questão foi da analogia da situação de 

um julgamento de constitucionalidade no Tribunal a quo, o qual já havia sido 

realizado. Óbvio que se peca pela mera afirmação de “flexibilização do 

prequestionamento”. 

 

  Far-se-á um ligeiro estudo do efeito translativo dos recursos, bem 

como o estudo realizado pelos Tribunais de Cassação e os Tribunais de 

Revisão, oferecido por Nelson Nery Júnior. Após estes, retornar-se-á à leitura 

da Constituição novamente e deduzir sua aplicação ou não. 

 

 

16.1 Efeito Translativo dos Recursos 

 

 

  Não obstante não ter extraído uma conclusão ou uma leitura da 

Constituição Federal – que poderia gerar uma excepcionalidade à regra do 

não enfrentamento pelos Tribunais Excepcionais de questões de ordem 

pública não tratada ou discutida nos tribunais a quo, ou seja, sua possível 

arguição ex officio – cabe uma análise do efeito translativo dos recursos. 

 

  Em apertada síntese, o efeito translativo decorre do princípio 

dispositivo, o qual não permite ao tribunal ad quem avançar no recurso além 

do que foi pedido no recurso, sob pena de julgar ultra, extra (ou citra petita), 

conforme for o caso. 
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  Matérias de ordem pública, como regra, não sofrem preclusão e 

podem ser arguidas nas instâncias ordinárias ex officio, seja pelo juízo a quo 

ou tribunal. 

 

 

“Opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários 

(apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de 

declaração e recurso ordinário constitucional), mas não nos 

recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso 

especial e embargos de divergência). As matérias de ordem 

pública que tenham sido julgadas pelo tribunal em apelação 

ou ação rescisória são transferidas ao órgão julgador dos 

embargos infringentes, sendo irrelevante tenham sido objeto 

ou não da divergência. Nos embargos infringentes a matéria 

divergente é devolvida ao tribunal por força do efeito 

devolutivo dos embargos; as matérias de ordem pública são 

transladadas ao tribunal por força dos arts. 267, § 3.º, e 301, § 

4.º do CPC. Da mesma força, é lícito à parte alegar essas 

matérias pela primeira vez nos embargos infringentes, 

provocando decisão do tribunal sobre elas, que, inclusive, 

deve conhecê-las de ofício independente de pedido da parte 

ou interessado”231. 

 

 

  Nelson Nery Júnior, na obra em homenagem à Professora Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Os Poderes do Juiz e O Controle das Decisões 

                                                      
231

 Nelson Nery Jr. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5ª Ed., RPC n. 1, São 

Paulo: RT, 2000, p. 420. 
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Judiciais
232

, no artigo Questões de Ordem Pública e o Julgamento de Mérito 

dos Recursos Extraordinário e Especial: Anotações Sobre a Aplicação do 

Direito à Espécie (STF 456 e RISTJ 257) traz, sem qualquer embargo, um 

excelente estudo que se faz repensar a apreciação da Ordem Pública de ofício 

nos Tribunais Superiores. 

 

  Talvez, por uma imaturidade intelectual ou até falta de 

aprofundamento dentro do direto instrumental, não se obteve êxito para se 

convencer de uma leitura diferente da norma Constitucional, em seus artigos 

102, III; e art. 105, III; os quais em resumo exigem o requisito: julgar as 

causas decididas em única ou última instância. 

 

  Apesar de não estar convencido de um efeito devolutivo 

profundo (sem dimensão vertical) ou até translativo permitir a verificação ex 

officio de questões de ordem pública no STF e STJ, os argumentos de Nery 

são robustos e tentadores – destaque-se – sobre a leitura isolada do Regimento 

Interno do STJ e da Súmula do STF. 

 

  Realizando uma breve síntese da tese apresentada, utiliza como 

topoi para seu raciocínio a Súmula 456 do STF
233

 e o art. 257 do RISTJ
234

.  

                                                      
232

 José Miguel Garcia; Luana Pedrosa de Figueiredo; Luís Otávio Sequeira; Luiz Manoel et al Os 

Poderes do Juiz e O Controle das Decisões Judiciais - Estudos em homenagem à Professora 

Teresa Arruda Alvim Wambier, 2ª Tiragem, RT, São Paulo, 2008. 

 
233

 Súmula 456 STF - O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará 

a causa, aplicando o direito à espécie. 

 
234

 Art. 257 RISTJ - No julgamento do recurso especial, verificar-se-á, preliminarmente, se o 

recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma não conhecerá do recurso; se pela 

afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. 
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Mutatis mutandis ambas as disposições resumem-se em aplicar o direito à 

espécie nos respectivos Tribunais Superiores. 

 

  Explica Nelson Nery Júnior, nas lições de Calamadrei, as funções 

nomofilática e a função dikelógica
235

 dos tribunais superiores. Aquela refere-

se à salvaguarda do direito objetivo e, esta última referente à aplicação do 

direito à espécie, às partes. 

 

  Parte então para a identificação de nossos tribunais superiores, ou 

seja, o exercício do Tribunal de Cassação e do Tribunal de Revisão. É 

exemplificado que tanto na França como na Itália há tribunais de cassação e 

tribunais de revisão. 

 

  Para José Carlos Barbosa Moreira, geralmente o exercício de 

tribunal de cassação realizado pelo STF e STJ ocorre demasiadamente  nos 

recursos que tratam de erro in procedendo: "Só quando o fundamento do 

recurso consiste em erro in procedendo é que o Supremo Tribunal Federal ou 

o Superior Tribunal de Justiça, ao dar-lhe provimento, anula a decisão da 

instância inferior e, se for o caso, faz baixar os autos, para que outra ali se 

profira"
236

. 

 

  Problemática se tem quando o Tribunal Superior fará sua função 

de revisão. E qual seria a amplitude desta revisão? Na Constituição Federal 

Brasileira é previsto apenas "julgar" as causas decididas em única ou última 
                                                      
235

 Como muito bem tratado por Rosa Maria de Andrade, do Diké extraímos a ideia da justiça 

humana na Grécia antiga. (Rosa Maria de Andrade Nery. Introdução ao Pensamento Jurídico e à 

Teoria Geral do Direito Privado. São Paulo: RT, 2008, p. 25). 

 
236

 Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civi- Vol. V, Arts. 476 a 565. 14ª 

Ed., Rio de Janeiro: GEN - Ed. Forense, Bilac Pinto, 2008, p. 604-605. 
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instância. O que se pode extrair de tal redação constitucional já foi feito. No 

entanto, será que a "revisão" significa rejulgar totalmente a causa, fazendo 

vezes de uma segunda instância, uma instância ordinária? 

 

  Bem, se vai ser rejulgado algo que foi decidido em única ou 

última instância não há problema algum. No entanto, poderiam as matérias 

não arguidas de ordem pública serem apreciadas em tal situação? 

 

  De qualquer modo, para que se chegue a tal ponto o STF e o STJ 

inicialmente cassarão o acórdão e só depois far-se-á a revisão. E caso seja 

seguida a disposição do RISTJ e a Súmula do STF supracitadas de aplicar o 

direito à espécie, o raciocínio de Nery estaria perfeito. Assim, diante da 

exposição do artigo Questões de Ordem Pública e o Julgamento de Mérito 

dos Recursos Extraordinário e Especial: Anotações Sobre a Aplicação do 

Direito à Espécie (STF 456 e RISTJ 257).  

 

No entanto, apesar de uma conclusão que será exposta, após uma 

releitura, entendemos que Nery não faz uma afirmação categórica de que a 

norma de ordem pública pode ser levantada de ofício pela primeira vez no 

STF ou STJ. Ele realiza apenas uma leitura isolada  do art. 257 do RISTJ e da 

Súmula 456 do STF. Interessante apreciar as conclusões XVIII e XIX do 

estudo: 

 

 

"XVIII - revisar (rejulgar a causa) é aplicar o direito à 

espécie, nos termos do STF 456 e do RISTJ 257; 

 

XIX - pelo juízo de revisão o tribunal superior exerce funções 

de verdadeiro tribunal de apelação, sendo-lhe permitido 
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analisar e rever amplamente as provas e decidir de ofício, 

pela primeira vez, as questões de ordem pública não suscitada 

pela parte ou interessado (efeito translativo do recurso)."237. 

 

 

16.2 Conclusão da Ordem Pública levantada apenas nos Tribunais 

Superiores. 

 

 

  Não são muitos os argumentos para chegar à conclusão de que 

normas de ordem pública não podem ser arguidas pela primeira vez ex offício 

no STF e no STJ. Não se ousa falar nem em interpretação ou hermenêutica, 

apenas na leitura dos artigos 102, III; e art. 105, III da Constituição Federal. 

Dispositivos que exigem para as cortes excepcionais causas decididas em 

única ou última instância. 

 

  Óbvio que não se fecha os olhos aos ativismos judiciais, às 

tentativas de reformas sobre os recursos, os Regimentos Internos, Questões de 

Ordem e até etiquetas e carimbos do STF delegando competências para 

julgamentos. Pelo contrário, entende-se até sobre alguns aspectos causas 

bastante nobres.  

 

No entanto, dos meios e métodos abruptos ignorando toda uma 

cultura processualística brasileira é que se discorda com veemência. Tudo 

caminha para um jogo e não um digno Processo Civil. Se há problema de 

                                                      
237

 Nelson Nery Jr. et al Os Poderes do Juiz e O Controle das Decisões Judiciais - Estudos em 

homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier, 2ª Tiragem, RT, São Paulo, 2008, p. 975. 
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gestão, de carência de magistrados, de profissionais inescrupulosos e 

corruptos, isto é um outro problema. 

 

  O que se tem observado é que o jurisdicionado está pagando um 

preço alto. Na retórica do acesso à justiça, o que vem se verificando 

diariamente, com raras exceções, não é a preocupação com a tutela, com a 

aplicação da justiça, mas sim com a produção de números e índices, algo 

totalmente contraproducente, quando um cidadão busca a justiça como a 

última esperança para solucionar suas lides.  
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17 As sentenças e seus Efeitos na Declaração da Cláusula Abusiva 

 

 

 

  Sem a pretensão de se aprofundar muito, necessário se faz um 

breve comentário acerca das ações declaratórias e das ações constitutivas e 

respectivos tipos de efeitos das sentenças. 

 

  Obviamente que não se ignora a divisão quinária dos efeitos das 

sentenças, ou seja, apesar de todas possuírem um elemento declaratório (lato), 

estas se subdividem nos efeitos/atos condenatórios, declaratórios, 

constitutivos, mandamentais e executivos. 

 

  Pontuou muito bem Pontes de Miranda em seu Tratado das 

Ações (Tomo I - Ação, Classificação e Eficácia). Defendeu Pontes que a 

ciência do direito tinha uma grande preocupação em classificar e diferenciar 

os tipos de ação sem, no entanto, ater-se aos efeitos que estas cinco 

modalidades diferentes ofereciam, ou seja, o espectro de efeitos na sentença. 

 

  Defende ainda Pontes de Miranda que não pode se falar em uma 

ação ou seu efeito na sentença puramente declarativa, condenatória, 

constitutiva, executiva ou mandamental. Destaca-se ainda mais tal situação 

quando tratamos de atos ou cláusulas abusivas, até mesmo que contrariam a 

ordem pública, onde o magistrado terá grande liberdade em solucionar as 

controvérsias buscando a conservação do contrato. Não é repetitivo lembrar 

que diante de uma cláusula geral, além de tudo, há uma grande liberdade ao 

juiz ou ao intérprete para criar e oferecer a respectiva solução.  
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  Poderia se aprofundar mais com o estudo dos pesos das ações e 

respectivos pesos nas eficácias sentenciais. Defende-se até uma grande 

importância em tal assunto na prática hodierna onde é confundido um 

indeferimento com um não conhecimento de uma ação. O que dizer da 

confusão das modalidades de ações, do espectro de efeitos e dos respectivos 

pesos. 

 

  Em face disso atesta-se, novamente, a delimitação do tema 

proposto na tese, bem como a linha materialista do pesquisador que fará uma 

ousada invasão nas ações e efeitos das ações declaratórias (processual) e nas 

ações constitutivas negativas ou desconstitutivas. 

 

 

17.1 Ação Declaratória - azione d'accertamento  

 

 

  Tem o fim a ação declaratória de eliminar possível dúvida quanto 

à "existência", "inexistência" ou a "modalidade" de uma relação jurídica. Em 

verdade, todas as sentenças (declaratórias, condenatórias e constitutivas) ao 

decidirem o mérito contêm uma declaração sobre a relação jurídica da 

contenda. 

 

  O que diferencia a ação declaratória em si é que sua sentença será 

meramente declaratória, ou seja, o juiz decretará qual a relação jurídica entre 

as partes ou até se não há uma relação. Enrico Túlio Liebman acresce que:  
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"Numerosos são os casos de sentença declaratória 

expressamente previstos pela lei: basta pensar nas sentenças 

que declaram a nulidade ou a simulação de um contrato ou, de 

modo geral, de um negócio jurídico (c.c. arts. 1.414, 1.418 e 

ss., 606 etc.). Depois, excepcionalmente, a lei prevê também 

dois casos em que a sentença declaratória tem por objeto 

simples fatos jurídicos, isto é, a autenticidade e incidente de 

falsidade de uma escritura (verificação de escritura particular 

e incidente de falsidade, c.p.c., arts. 216, 2ª parte e 221). São 

também sentenças declaratórias todas as que rejeitam o 

pedido, pois declaram a inexistência do direito ou, em geral, 

da relação jurídica alegada pelo autor"238.  

 

  

  No entendimento de Liebman, mesmo não existindo um direito 

expresso a ser declarado, mas em função de a lei exigir para ação o requisito 

do interesse de agir, pode-se intentar uma ação declaratória todas às vezes 

que a parte demonstre interesse nesta. Tal interesse considerar-se-á presente 

sempre que haja incerteza sobre a existência, inexistência, conteúdo ou modo 

de ser [modalitá] de uma relação jurídica e que essa incerteza produza um 

dano
239

. 

 

  Esta certeza deve conter a presença de fatos exteriores com 

importâncias práticas. Neste sentido, entendível porque há uma exigência 

objetiva e atual, o que tornaria admissível este tipo de ação.  

 

                                                      
238

 Enrico Túlio Liebman. Manual de Processo Civil, Vol I. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

1985, p. 180. (Com base no C.C. Italiano). 

 
239

 Idem. 
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  Além da exigência do interesse, faz-se necessário que o 

interessado possua apenas a pretensão da declaração da existência, 

inexistência, conteúdo ou modo da relação. Se subsistir uma pretensão 

residual de vontade ou interesse coativo com tal via, já não será caso para 

ação declaratória, e sim condenatória
240

. 

 

  Pontes de Miranda em seu Tratado das Ações - Tomo II, defende 

que o interesse jurídico a ser apreciado em uma ação declarativa é o 

esclarecimento de existir ou não existir alguma relação jurídica.  Descartável 

totalmente a averiguação se haverá algum efeito de constituição ou 

desconstituição, condenação, cunho mandamental ou executivo. Apenas será 

verificado se algo existe ou não. 

 

  O interesse de agir nas ações declaratórias consiste apenas na 

provocação do Estado-Juiz com fim de declarar a existência ou inexistência 

da relação jurídica, bem como a autenticidade ou falsidade de documento. 

 

  De tal maneira, inadmissível uma ação declaratória para apreciar 

a validade ou não de um ato, de um negócio jurídico, sua nulidade ou não. 

Estas são apreciáveis pela ação constitutiva negativa, pois já estão dentro do 

plano de existência. Dentro deste, caberá ser analisada sua validade. 

 

                                                      
240

 Liebman acresce que: "Às vezes, a sentença declaratória pode conter um provimento acessório, 

através do qual se determina a uma repartição pública que faça uma anotação, alteração ou 

cancelamento no registro público (p. ex., a ordem ao oficial do registro hipotecário para o 

cancelamento da inscrição de uma hipoteca cuja nulidade foi declarada - cfr, c.c., art. 2.884) [v. 

infra, nota 129 CRD, quanto à execução imprópria decorrente de comandos dessa ordem]."( Enrico 

Túlio Liebman. Manual de Processo Civil, Vol I. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1985, p. 

182). (Com base no C.C. Italiano). 
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  Se houvesse dúvida da existência ou autenticidade, aí sim caberia 

ação declaratória. Razões que levam ao entendimento irrefutável de que 

processualmente a ação declaratória não é a via adequada para decretar, ou 

materialmente, decretar abusividade de cláusulas ou outros atos abusivos. 

 

 

17.2 Ação Constitutiva 

 

 

  Ainda com base nas lições de Liebman e na Lei Italiana, a norma 

estabelecia que nos casos previstos em lei, a autoridade judiciária poderá 

constituir, modificar ou extinguir relações jurídicas. Tal aspecto da norma 

italiana é interessante para se realizar uma leitura conjunta do art. 6º, V do 

CDC e do § 2º, do art. 51 do CDC. Indo além, os possíveis efeitos de um ato 

ou negócio jurídico. 

 

  Não diferente de todas as sentenças, a sentença constitutiva 

também conterá seu elemento declarativo, precisamente para declarar a 

existência de certas condições e só assim aplicar os efeitos decorrentes de 

uma ação constitutiva ou desconstitutiva (constitutiva negativa). 

Consequentemente, acrescentar a "decretação" desta mudança. 

 

  Eis a diferença da ação declaratória, esta somente e apenas dará 

a declaração ou não da relação existente; nisto restringe-se seu efeito. Sob tal 

aspecto Liebman
241

 faz questão de isolar a nulidade da anulabilidade e com 

isso diferenciar também as sentenças. 

                                                      
241

 Fugindo um pouco do nosso entendimento, Liebman também defende que o ato ou o negócio 

nulo nunca entrou no plano de existência. Entendimento a que somos contrários. Tal aspecto pode 
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  Outro aspecto, até mencionado na tese que se oferece, é o 

temporal, ou seja, a partir de quando a sentença fará efeito. Com base na 

doutrina de Liebman não poderia afirmar que a nulidade de uma cláusula por 

uma ação declaratória produziria efeito ex tunc, isto porque ele defende que 

nulo não entra no plano de existência. Relativo à ação constitutiva seu efeito 

como regra é o ex nunc, ou seja, efeitos a partir de seu trânsito em julgado. 

 

  No entanto, aspecto interessante para o estudo da declaração das 

cláusulas abusivas e a desconstituição de seus efeitos é a previsão que 

Liebman faz para casos excepcionais na norma italiana, no qual a ação 

constitutiva possui efeito ex tunc: "Mas às vezes elas remontam a um 

momento anterior, como por exemplo, ao pedido (separação de dote: c.c., art. 

204) ou àquele em que surgiu o estado ou relação que se modifica 

(indignidade: c.c., art. 464; resolução por inadimplemento: art. 1.458)."
242

. 

 

  Para um maior embasamento e interesse deste estudo os 

exemplos do direito italiano não se encerram. Liebman trata de sentenças 

complexas que possuem composição mista, destacando, inclusive, o papel do 

aplicador da norma que não deixa margens ou aberturas em vossas decisões. 

 

Oferece o professor italiano algumas situações que ao juiz caberá 

aplicar um duplo efeito:  

 

i) declaração de falência que pode ser ex officio aliado aos efeitos 

constitutivos sobre a capacidade e os bens do falido;  

                                                                                                                                                                 

ser justificado pelo tratado nullus do Direito Romano que é igual a inexistente, como muito bem 

explorado por Pontes de Miranda e nesta tese. 

 
242

 Enrico Túlio Liebman. Manual de Processo Civil, Vol I. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

1985, p. 190. 
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ii) sentença que declara a ineficácia de uma despedida e determina sua 

reintegração ao cargo; e, 

 

 iii) declaração que ordena a cessação do comportamento antissindical do 

empregador e determina a remoção de seus efeitos (R. Vaccarella, Il 

procedimento di repressione della condotta antisindicale, Milão, 1977, pp. 

167 ss.)
243

. 

 

 

  Em específico, a despeito da decretação das cláusulas abusivas 

ou atos contrários à ordem pública, opta-se e acompanham-se as lições de 

Pontes de Miranda no tratamento das Ações Constitutivas Negativas
244

. 

 

  Para qualquer ato jurídico (lato) ter sua validade se faz 

necessário, além de sua entrada do plano de existência, que ele seja apto a 

atuar e permanecer. Em outras palavras e retornando ao aspecto de seu  

suporte fático, este não pode ser deficiente e produzir efeitos. A produção 

desta erradicação de efeitos é que justificará o plano de eficácia. 

 

  Logo, é possível ter um ato jurídico, negócio ou fato dentro do 

plano de existência, produzindo efeitos (plano de eficácia), mas inválido 

(plano de validade). A validade do ato jurídico lato sensu será verificada 

conforme a lei exige, ou seja: pessoa capaz; objeto lícito; forma externa e 

interna. Assim expõe Pontes de Miranda: 

                                                      
243

Enrico Túlio Liebman. Manual de Processo Civil, Vol I. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

1985, p. 192-193. 

 
244

 Pontes de Miranda. Tratado das Ações – Tomo IV, 1ª Ed., Campinas-SP: Editora Bookseller, 

atualizado por Vilson Rodrigues Alves, 1999. 
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“Se a falta de satisfação do pressuposto acarreta deficiência 

que se faz sentir, no mundo jurídico, desde a entrada e para 

sempre,  do suporte fático (nulidade), ou desde a entrada dele 

mas por algum tempo (anulabilidade), é questão de técnica 

legislativa que o sistema jurídico resolve, conforme os seus 

intuitos de política jurídica. Em verdade, subordinados a 

formalismos externo e interno rígidos, os povos primitivos 

tratavam as espécies, que hoje temos como deficiência, por 

espécies de insuficiência: o suporte fático não entrava no 

mundo jurídico, em vez de entrar, posto que deficitariamente 

(nullius momenti!); era inútil (expressão que foi a única que 

foi empregada por Gaio, no segundo e terceiro livro  das 

Instituições, pois só uma vez, III, 176, se disse (“nulla” a 

“obligatio”)”245. 

 

 

  Ao que interessa a este estudo é que o nulo é existente e pode 

produzir efeitos, diferente conclusão resta se este é válido ou não. Aspecto a 

ser verificado por seu suporte fático. 

 

  Sob a óptica processualista alemã, muito influenciado pelos 

civilistas romanos o nullus – conforme já mencionado – era tido como 

inexistente.  Sob tal ideia a tese que ação declaratória para nulidade de 

cláusulas, atos, negócios jurídicos fazia total sentido. Como visto, declara-se a 

existência ou a inexistência de uma relação jurídica, a autenticidade ou não de 

um documento. 

 

                                                      
245

 Pontes de Miranda. Tratado das Ações – Tomo IV, 1ª Ed., Campinas-SP: Editora Bookseller, 

atualizado por Vilson Rodrigues Alves, 1999. P. 57-58. 
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  Justifica tal controvérsia também o fato de que a declaração
246

 

(ou até decretação) no direito material jamais pode ser confundida com a ação 

declaratória do direito instrumental. 

 

  Diferente é o entendimento do nulo pátrio, em destaque do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Este nulo entra no plano de 

existência e pode produzir efeitos. Assim, as respectivas nulidades devem ser 

desconstituídas e, se produziu algum efeito, devem ser atacados os malefícios 

produzidos com efeito excepcional ex tunc. Expõe Pontes de Miranda: 

 

 

“A contradição agravar-se-ia com a afirmação de que há ação 

declarativa para se decidir sobre nulidade, e não ação 

constitutiva negativa. A ação declarativa é sobre a existência 

ou inexistência – ou do fato jurídico, ou do efeito, ou da 

relação jurídica. Se se pede a declaração de que tal fato não 

existe, a questão de ser nulo, ou não, o ato jurídico, é questão 

prévia, constitutiva negativa, que se pode pôr na própria ação 

declarativa, por força da decretabilidade de ofício, em se 

tratando de nulidade, e em consequência da distinção entre 

nulidade e anulabilidade. O ato jurídico nulo é tratado como 

se não tivesse existido nunca; mas existiu e existe até que 

transite em julgado a decisão que o desconstitua. Por isso, 

embora excepcionalmente, pode ocorrer sanação como se foi 

                                                      
246

 Entende-se que a utilização da terminologia “declaração” tem uma reminiscência do direito 

material, somado ao aspecto do direito romano antigo onde o nullus correspondia à inexistência. 

Sob tal visão a ação declaratória seria perfeitamente cabível. 
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estabelecido por lei prazo preclusivo, ou se foi permitida a 

ratificação pela pessoa que se tornou capaz”247. 

 

   

  Não se exime a possibilidade de além de existir um ato nulo, ou 

seja, de suporte fático viciado, este mesmo ato produzir efeitos do seu 

nascedouro. De tal maneira, mais um argumento é posto para justificar que 

para atacar um ato nulo este deve ser desconstituído e não declarado. No 

momento que este é desconstituído à excepcionalidade do efeito ex tunc nada 

restará do suporte fático, ou seja, atinge-se o ato em si e todos os seus efeitos 

produzidos. 

 

  Equivocado seria declarar processualmente a nulidade de uma 

cláusula pois, além da ação declaratória só atacar a existência ou inexistência 

do ato, nada faria com seus efeitos produzidos. O ato nulo deve ser 

desconstituído processualmente pois ele é existente. Além disso, se produziu 

efeito este também será atacado. Pertinente observação de Pontes de Miranda 

acerca do tema:  

 

 

“Porque há três planos, o da inexistência, o da nulidade  e o 

da anulabilidade, um acima do outro, essa é a ordem em que 

se hão de apresentar, discutir e julgar as questões: primeiro 

questões de inexistência, por isso mesmo que são no plano de 

inexistência, em que toda função do intérprete ou do juiz é 

declarativa positiva e constitutiva negativa de x; finalmente , 

as de anulabilidade, porquanto o juiz que anula declara 

                                                      
247

 Pontes de Miranda. Tratado das Ações – Tomo IV, 1ª Ed., Campinas-SP: Editora Bookseller, 

atualizado por Vilson Rodrigues Alves, 1999. p. 66. 

 



312 

 

implicitamente, que é, e não é nulo, mas  anulável, e 

desconstitui mais do que x. Quando o juiz anula, destrói mais 

do que julga a nulidade; quem decreta a nulidade, pouco 

encontrou que destruísse; quem anula (= decreta anulação), 

muito encontrou para destruir. Essa diferença entre o que se 

desconstitui,  da decretação do nulo e na decretação do 

anulável, é responsável pelo erro de se crer ‘declarável’, em 

vez de decretável, a nulidade (enxerga-se, então, o elemento 

declarativo); e permite que se alegue, eventualiter, a 

anulabilidade; julga-se, primeiro, a inexistência, se foi 

alegada; depois, a nulidade; finalmente, a anulabilidade”248. 

 

 

  Sob toda argumentação e estudo realizado, não resta a menor 

dúvida que as cláusulas abusivas – em destaque – bem como os atos jurídicos 

nulos e contrários à ordem pública  devem ser desconstituídos, ou seja, a via 

processual adequada é a ação constitutiva negativa ou ação desconstitutiva. 

Acresce-se a tal conclusão o excepcional efeito ex tunc, necessário a atingir o 

suporte fático viciado do seu nascedouro. 

 

   

17.3 Breve Comentário sobre os efeitos destes julgados 

 

 

  Uma das preocupações de Liebman, acompanhado por grande 

parte dos processualistas brasileiros, era de não confundir os efeitos da 

sentença com a eficácia e a aquisição da autoridade da coisa julgada.  

                                                      
248

 Pontes de Miranda. Tratado das Ações – Tomo IV, 1ª Ed., Campinas-SP: Editora Bookseller, 

atualizado por Vilson Rodrigues Alves, 1999. p. 115. 
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  Outra preocupação era deixar claro, isso já com base nas lições 

de Hellwig citado por Liebman, que todas as sentenças teriam que ter seu 

elemento declarativo. Liebman afirmava: "Identificar a declaração produzida 

pela sentença com a coisa julgada significa, portanto, confundir o efeito com 

um elemento novo que o qualifica"
249

.  

 

  Assim, não se deve buscar ou vislumbrar  dentro da coisa julgada 

os possíveis efeitos da sentença. 

 

  Ao que interessa a presente tese, gerador inclusive de divergência 

de Chiovenda e Calamandrei
250

, seria se o ato judicial ao prolatar uma 

sentença constitutiva seria de mesmo efeito ao prolatar uma sentença 

declaratória. Por óbvio, e com razão, Liebman entende que não. 

 

  Da sentença constitutiva haverá inevitavelmente uma atividade 

do juiz que produzirá uma alteração jurídica. Na ação de cunho declaratório 

não haverá alteração jurídica, e sim a mera declaração da existência de uma 

relação jurídica, de um ato, sem alteração qualquer. Defende Liebman:  

 

 

"A atividade do juiz que pronuncia uma sentença deve ser 

aquilatada, não do ponto de vista psicológico ou intelectivo, 

mas do ponto de vista jurídico; e então será atividade de 

                                                      
249

 Enrico Túlio Liebman. Eficácia e Autoridade da Sentença. Rio de Janeiro: Editora Forense 3ª 

Ed., 1984, p. 20. 

 
250

 Enrico Túlio Liebman. Eficácia e Autoridade da Sentença. Rio de Janeiro: Editora Forense 3ª 

Ed., 1984, p. 26. 
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declaração ou de mudança das relações jurídicas existentes, 

justamente e só em relação aos seus efeitos, tais quais são 

dispostos pela lei, isto é, segundo sejam declaratórios, ou 

também constitutivos"251. 

 

 

  Conclusivo é que uma sentença declaratória apenas constata uma 

possível relação ou ato, mas não modifica, extingue ou altera tal relação ou 

ato jurídico. 

 

 

17.4 Proposta de solução para as cláusulas abusivas 

 

 

  Já foram rascunhadas algumas soluções como possíveis 

modulações de efeitos ou duplicação de efeitos numa mesma sentença. Parte-

se da premissa que a ação constitutiva possui um conteúdo de extinguir, criar 

ou alterar uma relação ou ato jurídico; além disso, seu efeito temporal é, como 

regra, ex nunc. 

 

  A ação declaratória possui um conteúdo de reconhecer ou de 

certificar certa existência de uma situação jurídica com o efeito temporal ex 

tunc. 

                                                      
251

 Enrico Túlio Liebman. Eficácia e Autoridade da Sentença. Rio de Janeiro: Editora Forense 3ª 

Ed., 1984, p. 27. E continua o Professor por meio da nota 17, na mesma página, a insistir em tal 

diferenciação: “Por isso me parece também inexata ou irrelevante a afirmação de SATTA, 

Premesse generali, cit., ps. 350-351, de que também a sentença declaratória tem efeitos 

constitutivos. Que ela tenha efeitos é evidente, que ela constitua um meio de tutela jurídica não é 

questionável nem contestado; mas a distinção entre a sentença declaratória e constitutiva se faz em 

atenção aos efeitos (declaratórios ou constitutivos) que produzem sobre a relação jurídica 

substancial deduzida em juízo, e não vejo que alcance possam ter sobre tal ponto os argumentos 

que ela aduz contra a doutrina comum". 
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  Uma ação constitutiva, seja positiva ou negativa, é bem mais 

forte que uma ação declaratória. Força esta no sentido que depois que se 

desconstitui uma relação ou um ato, nada restará mais a declarar. 

 

  Ocorre que tais efeitos singulares não resolvem a situação de uma 

cláusula abusiva nula de pleno direito do CDC. Soma-se a tal fato a 

permissibilidade que o CDC oferece no art. 6º, V, ou seja, modificação e 

revisão de cláusulas; bem como todo poder integrativo dado ao aplicador da 

norma diante do § 2º, do art. 51 do CDC. 

 

  Em apertada síntese, a função principal do juiz será sanar as 

partes contaminadas do contrato e tentar conservá-lo ao máximo. Como 

resolver tal situação em ações individuais e em ações coletivas diante dos 

efeitos constitutivos negativos e/ou os efeitos declaratórios? 

 

  Poderia se fazer uso da proposta de Fredie Didier, Paula Sarno 

Braga e Rafael Oliveira
252

, ou seja, capitular a sentença com conteúdo e 

efeitos distintos. Logo na mesma decisão ter-se-ia o efeito desconstitutivo e o 

efeito declaratório.  

 

  Ocorre que o CDC trata apenas de nulidade de pleno direito.  

Neste sentido, opta-se pela desconstituição da cláusula ou do ato contrário à 

ordem pública do CDC, considerando o plano de existência da cláusula e com 

base nas lições de Pontes de Miranda desconstitui-se a cláusula abusiva por 

seu suporte fático viciado e, consequentemente, desconstituem-se os possíveis 

efeitos produzidos. 

                                                      
252

 Fredie Didier Jr.; Paula Sarno; Rafael Oliveira, Curso de Direito Processual Civil, Vol II. 4ª 

Ed., Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 356. 
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  Entende-se ser tal proposição mais adequada no caso das 

cláusulas abusivas do CDC, ganhando mais fundamento quando do trato das 

ações coletivas. 

 

Observa-se o quão a complexidade aumenta pelo princípio 

doutrinário da não contagiação; ou seja, o CDC prima pela conservação do 

contrato, da relação, por isso ao juiz caberá trabalhar mais ainda onde ele irá 

decretar o que é abusivo, desconstituir os efeitos das cláusulas abusivas e 

ainda manter a relação contratual nos moldes do art. 6º, V e art. 51, § 2º do 

CDC. 

 

  O que não adianta seria, desavisadamente, decretar nula uma 

cláusula e manter constituída uma relação jurídica sem a ciência das partes. 

Ou desconstituir apenas os efeitos ex nunc e manter o suporte fático viciado, 

não obstante a força da sentença desconstitutiva, a qual não seria útil na 

primeira fase da ação coletiva. 
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18 Controle Contratual 

 

 

 

  Não se arriscaria muito em dizer que em regra geral as relações 

de consumo configuram alguma modalidade contratual – desde a compra de 

um ticket de metrô até a adesão a uma rede coligada e complexa de contratos 

financeiros, elas representam as maneiras mais simples a mais complexa 

contratação. De tal fato decorreu a preocupação do legislador, ou seja, 

permitir que alguns órgãos públicos realizassem um controle dos contratos 

que diariamente são lançados pelo mercado. 

 

  Para tal fim, a norma em diversos momentos chama atenção 

especial para as cláusulas contratuais. De forma mais ampla em seu artigo 6º, 

incisos IV e V, dentre os direitos básicos. Noutro pórtico, mais 

especificamente, por meio do artigo 51 do CDC, o qual trata em específico 

das cláusulas abusivas. 

  

  Os fundamentos de tal controle, principalmente pelo Estado-

Ministério Público e pelo Estado-Juiz têm como topoi a própria Carta Magna, 

onde o artigo 5º XXXII estabelece o dever do Estado a promoção da defesa 

do consumidor.  

 

 

 

 

 

 



318 

 

18.1 Controle Judicial 

 

 

  Sem qualquer embargo, o controle judicial já foi apresentado pela 

decretação de ofício de cláusulas tanto na demanda individual como na 

demanda coletiva. De modo que se torna repetitivo tratar novamente do 

assunto, cabendo apenas algumas considerações. 

 

  Reflete tal possibilidade, a questão tão debatida de uma 

necessitosa evolução na teoria contratual e o papel do Estado. Instrumentos 

como a natureza da norma de ordem pública, somados às previsões do art. 6º 

IV e artigo 51 do CDC, viabilizam tal controle. 

 

  Por óbvio, até em atenção ao art. 6º, V e § 2º do art. 51 do CDC, 

ao aplicador caberá sempre tentar ao máximo manter o contrato, a relação, 

decretando nula, desconstituindo seus efeitos ou modificando as cláusulas que 

sejam abusivas. Tal controle seria uma espécie de controle incidental de 

cláusulas, principalmente no agir de ofício do juiz ou intérprete. 

 

  Cláudia Lima Marques explica que:  

 

 

“O CDC instituiu, portanto, um duplo controle judicial, tanto 

formal quanto do conteúdo dos contratos de consumo. O juiz 

examinará, inicialmente, a manifestação de vontade do 

consumidor, verificando se foi respeitado seu novo direito de 

informação sobre o conteúdo das obrigações que está 

assumindo (art. 46 e 54), sob pena de declarar o contrato ou a 

cláusula não destacada como não existente (...). De outro 
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lado, os artigos 51 a 53 do CDC impõem um controle do 

conteúdo do contrato, coibindo especialmente as cláusulas 

abusivas, sob pena de nulidade absoluta”253·. 

 

 

  O que deve se destacar nesta citação já antiga, porém mantida na 

atualização da obra de Cláudia Lima Marques, além da manifestação de 

vontade, é "o direito de informação sobre o conteúdo das obrigações que está 

assumindo". Tal controvérsia que deveria somar-se às outras grandes questões 

passa sempre despercebida pelos tribunais.  

 

  Por fim, interessante destacar os capítulos desenvolvidos de 

forma esmiuçadas das decretações de ofício de cláusulas tanto nas demandas 

individuais como nas demandas coletivas. Principalmente do tratamento da 

ordem pública com outros instrumentos normativos do microssistema do 

CDC. 
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 Cláudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das 

relações contratuais, 4ª Ed, São Paulo: RT 2002. p. 950. 
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19. Controle pelo Ministério Público 

 

 

 

19.1 Atribuições do Ministério Público 

 

 

  A Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério Público o 

caráter de uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado. Ao Órgão Ministerial é atribuída a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis, conforme 

colhe-se do art. 127 da Carta Magna. 

 

  E justamente a partir da Constituição de 1988, o parquet adquire 

uma maior relevância com a atribuição de órgão de defesa da sociedade. De 

tal modo que todos os cidadãos, toda a coletividade recebe proteção e defesa 

deste ente. 

 

  Das lições de Rodrigo César Rebello, colhe-se o seguinte: “Uma 

das características do Poder Judiciário é justamente a inércia, pois a prestação 

jurisdicional só é dada quando há uma demanda nesse sentido. Esse princípio 

destina-se a assegurar a imparcialidade e isenção do exercício da função 

jurisdicional.  

 

  Para a consolidação do Estado Democrático de Direito previsto 

na Constituição brasileira não basta a imparcialidade do Poder Judiciário. É 
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indispensável a existência de um órgão independente que o movimente na 

defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis”
254

. 

 

  Topologicamente as atribuições do Ministério Público na 

Constituição Federal figuram no capítulo que trata das funções essenciais da 

justiça. Poderia afirmar sobre a idéia da separação de poderes que o MP 

estaria em um tertium genus, razão justificada pelo fato de a instituição ser 

independente dos outros três poderes, inclusive com certa autonomia 

financeira e administrativa.  

 

  Tal independência citada obedece a três princípios institucionais 

deste órgão: princípio da unicidade, indivisibilidade e da independência 

funcional, estes previstos no parágrafo primeiro do artigo 127 da CF. Com 

referência às atribuições do Ministério Público, estas se encontram elencadas 

por meio do artigo 129 e incisos da CF/1988: 

 

 

1. Privativa promoção da Ação Penal Pública;  

 

2. Ombudsman – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e serviços 

de relevância pública aos assegurados pela CF; 

 

3. Promover a Ação Civil Pública para proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Dentre tais 

atribuições ainda há a permissão de instauração de procedimentos 

administrativos investigatórios, os quais se incluem o Inquérito Civil; 
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 Rodrigo César Rebello Pinho. Da Organização do Estado, Dos Poderes e Históricos das 

Constituições. Ed. Saraiva, São Paulo 2001.  
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4. Promoção de Ação de Inconstitucionalidade de Lei e representações com 

objetivo de intervenção; 

 

5. Controle externo das atividades policiais; 

 

 6. Exercício de outras funções que forem compatíveis com sua finalidade 

(art. 129, IX). 

 

 

  A despeito do controle contratual exercido por tal órgão, já 

poderia oportunizar o questionamento se o parquet tem ou não tal atribuição. 

Não obstante saltar aos olhos tal resposta, interessante se faz voltar a vista aos 

incisos III e o IX do art. 129 da CF de 1988, ou seja, o possível controle via 

procedimental do Inquérito Civil.  

 

  Ademais, conforme já utilizada inúmeras vezes, a máxima de que 

o legislador não diz palavras inúteis, o que dizer desta, praticamente, 

cláusula geral do art. 129, IX, da CF, que assim dispõe: “outras funções que 

lhe forem contribuídas e compatíveis com sua finalidade”.  

 

 

19.2 Inquérito Civil 

 

 

  Com a Lei de Ação Civil Pública, o inquérito civil, sem qualquer 

embargo, é tido como um dos principais instrumentos de trabalho do Órgão 

Ministerial. A ratificação da previsão art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 adquire 
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inquestionável valor e poder com a previsão expressa do inciso III do artigo 

129 da Constituição Federal Brasileira. 

 

  Motoari Gioccheti de Souza, em sua obra Ação Civil Pública e 

Inquérito Civil, define: “Inquérito civil é um procedimento administrativo de 

natureza inquisitiva, presidido pelo Ministério Público e que tem por 

finalidade a coleta de subsídios para a eventual propositura de ação civil 

pública pela Instituição ”
255

. 

 

  O inquérito civil é utilizado para obtenção de elementos, dados e 

coleta de provas, o que comunga seu fim inquisitorial quando tratar, ainda 

mais, de interesses e direitos coletivos lato sensu. Cabe repetir que tal 

instrumento de uso investigativo é de uso exclusivo do MP. 

 

  Nenhum outro legitimado previsto no artigo 82 do CDC tem tal 

atribuição, tal instrumento. O que pode ser cabível aos outros legitimados, 

como qualquer cidadão, é provocar o Ministério Público, representar junto ao 

Ministério Público, de posse de dados e elementos que visem à instauração do 

inquérito. Não é ao acaso total analogia com o inquérito policial. 

 

  Análogo também ao inquérito policial é a dispensabilidade para 

propositura das respectivas ações. De tal maneira que se o Ministério Público 

já contém elementos e subsídios suficientes para propor ação, não se 

justificaria um desgaste de tempo, custos de todas as naturezas para protelar 

tal propositura. Assim, o instrumento não é condição sine qua non para uma 

Ação Civil Pública. 
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 Motoari Gioccheti de Souza.  Ação Civil Pública e Inquérito Civil, São Paulo: Ed. Saraiva, 

2001, p. 85. 
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  Certa cautela há de se ter ao tratar do procedimento 

administrativo do inquérito civil. Até hoje não é pacífico ou unânime tanto na 

doutrina como na jurisprudência de algumas de suas características. Persistem 

tais divergências, destacando-se, dentre estas, o questionamento, se este 

procedimento estaria submetido aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa.  

 

  Pessoalmente, já arrisco dizer que tal procedimento não se 

submete a tais princípios constitucionais. Defesa que em primeiro plano vai 

de encontro à ideia defendida por nosso orientador. No entanto, tenta 

justificar e preocupar-se com os limites do instrumento. 

 

  Este instrumento de colheita de provas e informações não 

acarreta na privação de liberdade de pessoas ou de bens de qualquer que seja. 

Assim, mesmo em se tratando de um procedimento administrativo que não 

tivesse como escopo a privação de liberdade ou de bens, salvo melhor juízo, 

não estariam sujeitos aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

  Ricardo de Barros Leonel acresce que: “Note-se ainda que, nos 

procedimentos destinados à simples colheita de informações sem aplicação de 

sanções, utilizados para auferir viabilidade ou necessidade de instauração de 

processo administrativo ou judicial, não há partes propriamente ditas, mas sim 

uma autoridade investigante, de um lado, e de outro o investigado, pessoa 

física ou jurídica.”
256

. 

 

  Podem ser apresentadas algumas outras características do 

inquérito civil: informalidade, inquisitoriedade e a publicidade. 

                                                      
256

 Ricardo de Barros. Manual do Processo Coletivo, São Paulo: RT 2002, p. 321. 
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  Há de se entender que tal informalidade daria uma segurança e 

uma liberdade ao representante do Ministério Público na busca dos elementos 

julgados importantes e necessários, o vínculo que permanece é uma 

pertinência e lógica em busca de um objetivo, qual seja, coleta de materiais 

para ação. 

 

  A tão questionada inquisitoriedade se deve ao fato de o inquérito 

civil, como mencionado, não ser um processo administrativo. Tal aspecto 

investigatório por muitos questionado e temido decorre da repercussão social 

do procedimento. 

 

  Quanto à publicidade do procedimento, ressalvadas as situações 

de sigilo, deve existir neste procedimento. Desta maneira, em regra, o 

inquérito civil poderá ser consultado por qualquer cidadão. 

 

  Interessante mencionar que no Estado de São Paulo a Lei 

Complementar Estadual Nº 734/93
257

 traz a previsão de um procedimento 

prévio ao inquérito civil, em específico por meio dos artigos 104, II
258

 e 106, 

§ 1º
259

. Conforme Motauri Gioccheti esclarece: “Nos termos do art. 106, § 1º, 

da LOEMP e do Ato nº 19/94 do Colégio dos Procuradores de Justiça, o 
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 Lei Complementar (SP) Nº 734, de 26 de novembro de 1993 - Institui a Lei Orgânica do 

Ministério Público e dá outras providências. 

 
258

 Artigo 104 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 

II - para instruir procedimentos administrativos preparatórios do inquérito civil tomar as medidas 

previstas nas alíneas "b" e "c" do inciso anterior; 

 
259

 Artigo 106 - O inquérito civil será instaurado por portaria, de ofício, ou por determinação do 

Procurador-Geral de Justiça, ou do Conselho Superior do Ministério Público, e em face de 

representação ou em decorrência de peças de informação. 

§ 1º - Sempre que necessário para formar seu convencimento, o membro do Ministério Público 

poderá instaurar procedimento administrativo preparatório do inquérito civil. 
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procedimento preparatório de inquérito civil será instaurado quando o órgão 

do Ministério Público necessitar de novos elementos para verificar se 

determinados fatos podem efetivamente ser tutelados pela Instituição. Em 

outras palavras, havendo dúvida, poderá o órgão do Ministério Público 

instaurar procedimento preparatório de inquérito civil visando a coleta de 

elementos necessários para firmar a sua convicção”
260

. 

 

  Um aspecto que pode ser interessante deste procedimento prévio 

ao inquérito civil é a possibilidade de este, por si, preencher os elementos 

necessários para propositura da ação. Assim, não será necessário inquérito 

civil. Aspecto que chama atenção deste procedimento prévio ao IC é que este 

seria sigiloso, diferente do inquérito civil. 

 

  Retornando ao procedimento do inquérito civil, este ocorre em 

três diferentes fases. Todo início se dá com a instauração, a qual poderá ser 

provocada via portaria, despacho em representação ou determinação do 

Conselho Superior do Ministério Público ou do Procurador Geral. 

 

  A via mais comum é a portaria. Tal possibilidade decorre mais da 

notoriedade factual no meio social ou ciência interna do MP. De acordo com a 

repercussão, pode ser instaurado o procedimento. 

  

  Com a instrução caberá a quem preside o inquérito apurar 

elementos, verificar os fatos e a respectiva autoria. Repete-se o modelo 

análogo ao inquérito policial.  
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 Motoari Gioccheti de Souza,  Ação Civil Pública e Inquérito Civil, São Paulo: Ed. Saraiva, 

2001, p. 88. 
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  Na fase de instrução, dois elementos se tornam essenciais para a 

movimentação de todo o procedimento, em destaque: as notificações e as 

requisições. O interesse em dar um enfoque a tais instrumentos se deve ao 

foco no controle em abstrato do contrato de consumo.  

 

  Muitos fornecedores, em destaque que a relação é continuada, 

por exemplo, o de empréstimos financeiros – mais conhecido como mútuo 

mercantil – jamais oferecem aos consumidores a possibilidade de acesso ao 

contrato, a suas informações (art. 46. CDC). 

 

  Permanecendo tais contratos em poder do banco ou com uma 

cláusula dentro de uma parte de toda rede coligada fazendo menção a um 

possível depósito em algum cartório. Tal estratégia ou prática, sem dúvida, 

dificulta o acesso do consumidor às informações possivelmente necessárias. 

 

  Realizadas as diligências, colhidos os elementos necessários para 

comprovação do fato – pedra de toque do procedimento – e a busca da 

possível autoria deste, o Órgão Ministerial opinará acerca da pertinência ou 

não da propositura da ação ou do arquivamento de todo o procedimento. 

Sendo entendido pelo parquet que houve dano ou alguma ameaça deste, 

deverá ao Ministério Público propor a ação judicial ou até mesmo 

administrativa. 

 

  Entendendo de maneira diferente, o promotor presidente do 

inquérito determina o arquivamento sob seus respectivos fundamentos, 

conforme teor do artigo 9º da LACP. Tal arquivamento estará sujeito a um 

reexame necessário do Conselho Superior do Ministério Público.  A despeito 
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desta apreciação pelo Conselho Superior do MP, Motauri faz as seguintes 

ponderações: 

 

 

 “O julgamento do inquérito civil poderá levar o Conselho 

Superior a adotar uma em três posturas: a homologação do 

arquivamento, sua rejeição ou a conversão do julgamento em 

diligência. (...) Entendendo o Conselho Superior que a 

hipótese não era de arquivamento do inquérito civil, ele o 

rejeitará. A rejeição do arquivamento traz em si  uma segunda 

conclusão, que é imediata e indissociável da primeira: e de 

que a ação civil pública será proposta pela Instituição. (...) A 

outro órgão do ministério Público, que não o autor do 

arquivamento, cuja convicção é preservada mercê da 

independência funcional assegurada pelo art. 127, § 1º da 

CF”261. 

 

 

19.3 Termo de Ajustamento de Conduta 

 

 

  Causador de grandes questionamentos e polêmicas é o 

Compromisso/Termo de ajustamento de conduta. Acrescido na Lei Nº 

7.374/85 (LACP) por meio de seu artigo 5º, § 6º, pela Lei Nº 8.078/90. Pontos 

fulcrais de questionamentos são quanto sua natureza jurídica e, 

principalmente, acerca da extensão garantia de seus efeitos. 
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 Motoari Gioccheti de Souza,  Ação Civil Pública e Inquérito Civil, São Paulo: Ed. Saraiva, 

2001, p. 100. 
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  Dentre a hipótese de firmamento de uma composição, dar-se-á 

início à controvérsia quanto à disponibilidade do bem jurídico tutelado. 

Apesar da previsão no CDC das legitimidades previstas no art. 82 do CDC 

(legitimidade de cunho processual), permanece um mínimo de dúvida – 

excetuando o Ministério Público – quanto à legitimidade dos outros elencados 

quanto a este ato jurídico administrativo. 

 

  Poder-se-ia buscar a máxima de quem pode mais pode menos. 

Ora, se é possível mover uma ação coletiva, mover a máquina judiciária, o 

que dizer de compor um termo? Seria correto pensar de tal maneira? De outro 

pórtico, interessante lembrar que a Ação Civil Pública por Improbidade 

Administrativa não permite tal possibilidade. A indisponibilidade do erário é 

inquestionável. Não seria destes outros interesses e direitos coletivos lato? 

 

  Esta seria a maior preocupação, o tratamento de interesses 

coletivos lato sensu, o que redunda afirmar um direito transindividual de 

natureza indivisível, como regra. 

 

  Conforme ensina Hugo de Nigro Mazzilli, com exceção da 

norma que trata da Improbidade Administrativa, tem-se uma necessidade de 

mitigar a indisponibilidade dos interesses públicos e transindividuais. 

Entende-se até por ponderação de princípios legais, como exemplo, o 

legislador que fora expresso para tal permissão, conforme prevê o artigo 211 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

  No CDC havia previsão por meio do parágrafo 3º do artigo 82, o 

qual foi vetado pelo Presidente da República. Descabível, no entanto, pois no 
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art. 113 prever tal possibilidade incorporando-a na Lei Nº 7.347/85. O Hugo 

Nigro acresce que:  

 

 

“Podemos, enfim, concluir que óbice algum existia ou existe 

para conferir-se qualidade de título executivo extrajudicial a 

compromissos administrativos de ajustamento de conduta. E, 

se vetado foi o § 3º do art. 82 do CDC, inadvertidamente o 

presidente da República sancionou e promulgou na íntegra o 

art. 113 do mesmo estatuto, que, de forma até mais ampla, 

introduziu o compromisso de ajustamento de conduta em 

matéria afeta à proteção de quaisquer interesses 

transindividuais, sejam ou não ligados às relações de 

consumo”262. 

 

  

Outro aspecto que há de se destacar  é a previsão expressa do § 6º 

do art. 5º da Lei  que regula a Ação Civil Pública. Trata-se da legitimidade 

daqueles que podem firmar o TAC. No dispositivo não há outra margem para 

interpretação que só os “órgãos públicos” legitimados do artigo 82 do CDC 

podem fazê-los. 

 

  Em tal sentido, Hugo de Nigro Mazzilli entende que tal 

legitimidade para firmar ajustamentos de conduta não é a mesma para os 

mesmos legitimados para promover a Ação Civil ou a Coletiva. No momento 

em que o legislador determinou que apenas órgãos públicos podem ajustar as 

condutas, já se exclui de imediato a possibilidade para os sindicatos e 

associações. 
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 Hugo Nigro Mazilli. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, São Paulo: Ed. Saraiva, 18ª 

Edição, 2005, p. 355. 
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  Assim, haveria legitimidade para firmar TAC ao Ministério 

Público, Defensorias Públicas e o Estado (União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal), entendendo que tal possibilidade dada ao Estado, em regra, 

se restringiria à administração direta. Para a administração indireta apenas nos 

casos em que estas representarem sua finalidade específica, exemplo melhor 

não haveria que os PROCONs e Órgãos Públicos de Proteção Ambiental.  

 

 

19.4 O Controle Administrativo em Abstrato pelo Ministério Público 

 

 

  Inicialmente, necessárias algumas considerações acerca do veto 

que tratava do controle prévio e abstrato pelo Ministério Público. Ora, se o 

MP pode fazer uso de Inquérito Civil (em SP até procedimento prévio), firmar 

Termo de Ajustamento de Conduta, impetrar ações civis e criminais, o que 

dizer de um controle administrativo em abstrato de contratos relacionais de 

consumo. 

 

   Diferente de outros ajustamentos não fazerem efeitos perante 

outros legitimados, não existe tal possibilidade num controle prévio 

administrativo e abstrato do MP. Pois, se firmado um TAC com fim de 

alteração, inclusão, ou exclusão de cláusulas no contrato não restará razão 

(objeto) para uma possível ação coletiva requerendo a decretação de nulidade 

de algo que não existe. 

 

  Aliás, mais uma vez chama-se o multifacetado Estado. Desta vez 

na forma de Estado-Ministério Público. O qual não só poderá alterar as 
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cláusulas como visto, mas por força do art. 6º, V do CDC, como revisar estas 

cláusulas de todo o contrato. 

 

  A segurança do instrumento para o fornecedor dependerá 

exclusivamente dele. Pois, não constando ou permanecendo cláusula abusiva 

ou outra causa em seu contrato padrão, não haverá o que temer. 

 

  Em síntese, se o fornecedor firma um TAC, retirando a cláusula 

abusiva, o objeto, a causa de pedir uma possível Ação Civil Pública 

desapareceria. 

 

  Por meio de nota de rodapé, apresentam-se os dispositivos legais 

que tratavam do controle administrativo do Ministério Público, vetado pela 

Presidência da República
263

.  

 

  Um único êxito que se vislumbra em tal seria a não 

obrigatoriedade dos fornecedores enviarem as cópias dos formulários 

padrão, ou seja, o envio prévio dos contratos de adesão (ou das Condições 

Gerais Contratuais) ao Ministério Público. 

 

  No entanto, não há um mínimo de razoabilidade para o não 

exercício e a utilização deste instrumento pelo MP. Por meio de todos os 

                                                      
263

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

fornecimento de produtos e serviços que: 

§ 3º (vetado) – O Ministério Público, mediante inquérito civil, pode efetuar o controle 

administrativo abstrato e preventivo das cláusulas contratuais gerais, cuja decisão terá caráter geral. 

Art. 54. 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.  

§ 5º (vetado) - Cópia do formulário padrão será remetida ao Ministério Público que, mediante 

inquérito civil, poderá efetuar o controle preventivo das cláusulas gerais dos contratos de adesão. 
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outros instrumentos verificados para início de inquérito civil e até mesmo 

preparatório do inquérito civil. Não reside a mínima dúvida da possibilidade 

de tal controle administrativo e em abstrato do parquet.  

 

  A previsão inicial destes olhares do MP é sobre os contratos de 

adesão, tal fato se deve porque a prática comercial caracteriza e representa de 

melhor maneira o principal meio de ataque do fornecedor, da exposição da 

coletividade. Assim, não será buscado o favorecimento de um consumidor 

isolado, mas de toda a coletividade sujeita a tais práticas. O principal objetivo 

do controle é o cunho preventivo. 

 

  Pode-se vislumbrar, ab initio, duas possibilidades propícias para 

o controle do Ministério Público. No interesse ou direito difuso o controle 

seria exercido para a coletividade que está constantemente exposta a tais 

contratos; para a coletividade em seu caráter difuso não haveria uma 

contratação figurada, mas uma potencial exposição e consequente submissão 

a tais contratos (práticas), até por eles vincularem uma constante oferta. O 

aspecto preventivo neste caso é mais patente. E esta seria a situação 

totalmente abstrata.  

 

  No interesse ou direito coletivo stricto sensu haverá por meio do 

contrato a relação jurídico base, neste caso já teria ocorrido a contratação. O 

Controle será preventivo para posteriores contratantes. 

 

  Aos que já firmaram e estão possivelmente sofrendo um efeito de 

abusividade, perde o caráter abstrato do controle e passa-se à via tradicional 

de firmar TAC para não ter que mover ACP. O cunho abstrato diminui, o 

direito permanece indivisível, mas a relação jurídica base já formada 
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possibilita a possível identificação daqueles contratantes. Tanto que o efeito 

de uma possível decisão de ação coletiva seria ultra partes.  

 

  Os vetos foram estudados por Nelson Nery Júnior. Seriam dois 

os argumentos dos vetos: que deveria haver a previsão em lei orgânica do 

Ministério Público para realização do controle; e que só caberia o controle 

dos negócios jurídicos ao judiciário. 

 

  O Professor refuta tais argumentos. Caberia à Lei Orgânica 

apenas regular os trâmites burocráticos e administrativos internos do 

Ministério Público, além de que, se Carta Magna dá estas atribuições, o que 

seria uma Lei Ordinária para desmentir. Quanto à questão da apreciação do 

judiciário aos negócios jurídicos (art. 5º, XXXV da CF), não se nega esta 

apreciação, este argumento é totalmente infundado. O que se realiza é um 

papel preventivo e o Estado do art. 5º, XXXII da CF nas vezes de Ministério 

Público assume seu papel de promoção da defesa do consumidor.  

 

  Em tal atividade, estaria o Estado-MP auxiliando o Estado-Juiz, 

para que tais questões contratuais não cheguem até este último.  

 

  Quanto ao momento em que é exercida esta espécie de controle, 

Roberto Senise Lisboa defende que controle contratual administrativo deve 

ser exercido pelo MP numa fase pré-inquérito. De outro lado, Luiz Renato 

Lopam defende que o controle administrativo abstrato se dá em sede do 

inquérito, entendimento que se acompanha.  
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  A justificativa é simplória. O fato é que a cláusula analisada, se 

considerada nula, fará parte do relatório do inquérito.  Caso justifique-se uma 

propositura de ação, já estará previsto e fundamentado. 

  

   A necessidade dos controles de contrato de consumo é mais do 

que necessária. Atenta-se principalmente para os contratos de "financeiras", 

especificando nos contratos de adesão, obrigatoriamente deve-se frisar uma 

das principais questões peculiares não só do contrato, mas de todo CDC, que 

é a informação. 

 

  Inquestionável a possibilidade de o Ministério Público agir de 

ofício ou provocado por um cidadão, um consumidor, que se depare com 

algum tipo de lesão a um direito difuso ou coletivo e que, de acordo com 

preceitos básicos constitucionais e normas específicas de ordem pública, 

solicite auxílio deste órgão, diante de suas atribuições institucionais em defesa 

do consumidor. 

 

  O sistema de vasos comunicantes mais uma vez funcionando, 

como muito bem pregado por Anselmo Prieto Alvarez
264

, in casu, CDC-

LACP, numa função administrativa do Controle Administrativo de Contratos 

pelo Ministério Público, questão totalmente incontroversa. Cláudia Lima 

Marques defende que:  

 

 

“Papel do Ministério Público e das entidades de proteção ao 

consumidor – O projeto original do Código de Defesa do 

Consumidor apresentado pelo Conselho Nacional de Defesa 

                                                      
264

 Em oportunidade no Curso de Especialização de Direito das Relações de Consumo, COGEAE –

PUC/SP, 2003. 
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do Consumidor/MJ à sociedade brasileira em 1989 previa 

uma atuação decisiva do Ministério Público como verdadeiro 

Ombudsman do mercado, a assegurar que as normas de 

equidade e boa-fé do CDC tivessem repercussão prática no 

mercado de consumo, especialmente no controle prévio dos 

contratos de massa a serem oferecidos aos consumidores (...). 

O papel do Ministério Público continua, porém, decisivo na 

proteção do consumidor, seja como órgão  de conciliação, 

seja como legitimado para ação civil pública, seja como órgão 

legitimado para propor a ação de controle em abstrato das 

cláusulas abusivas, segundo o § 4º do art. 51”265.  

 

 

  Ratifica  o entendimento de Nelson Nery Júnior, que: “Cumpre 

observar, ainda que o parquet tenha atribuição funcional e legitimidade para 

agir, tanto para efetuar o controle administrativo das cláusulas contratuais 

gerais do contrato de adesão, quanto para pleitear judicialmente a exclusão, 

modificação ou decretação de nulidade de cláusula que entenda ser 

abusiva”
266

. 

 

  Conclui-se, sem embargo, quanto ao poder-dever dos Ministérios 

Públicos, ciente do seu papel fundamental e necessário, como guardião da lei, 

o Controle Administrativo em Abstrato dos Contratos Relacionais de 

Consumo. 

 

                                                      

 
265

Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª Ed,São Paulo: RT. p. 

954. 

 
266

 Nelson Nery Júnior. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 

Anteprojeto, 7ª Ed, Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária p. 570. 
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  E não se trata de qualquer lei, mas de uma norma de ordem 

pública e interesse social que é o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, bem como a Lei Nº 7.347/85. No entanto, maior destaque é para 

o exercício de seu direito institucional, previsto pela Carta Maior na defesa 

dos cidadãos, no caso específico, impossível de ser determinado em seu 

interesse ou direito transindividual, ou seja, interesse coletivo lato sensu. 

 

  Como estudado no Inquérito Civil, se o Ministério Público pode 

tomar inúmeras medidas em favor da coletividade, o que diria a análise 

simples, o controle de um contrato. Até porque, excetuando-se alguns casos 

que dependerão da interpretação, a cláusula não será abusiva porque o 

Ministério Público quer que seja, mas porque o legislador assim o quis.  

 

  Na ocorrência de uma real cláusula abusiva, o fornecedor será 

convidado a discutir acerca de uma possível alteração, exclusão ou inclusão, 

de modo que se solucione o caso e o contrato perca tal abusividade.  

 

  Em não sendo exitosa a tentativa de ajustar a conduta, caberá ao 

Ministério Público ajuizar a respectiva Ação Civil Pública, solicitando a 

decretação de nulidade da cláusula abusiva por meio de uma ação coletiva 

desconstitutiva, como regra. 

 

  Não há menor razoabilidade, muito menos empecilho para o 

controle de cláusulas em abstrato pelo Ministério Público, em destaque 

contratos de adesão. Necessário que fique entendido, que este controle pelo 

Ministério Público dos contratos por adesão, não visa desconstituição da 

relação contratual totalmente, e sim a modificação, extirpação dos efeitos 
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maléficos retirados ou decretação de nulidade da cláusula que desequilibra a 

base objetiva da relação, cláusula esta comumente conhecida por abusiva.  
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20 Recurso Especial n.º 1.061530-RS e a Súmula 381 do STJ 

 

 

 

Diante da nova vigência dos Recursos Repetitivos no STJ, 

acrescentado ao CPC por meio da Lei Nº 11.272/2008 e, incorporando ao 

corpo do Código de Processo Civil o art. 543-C e parágrafos, sob relatoria do 

Min. Ari Pargendedler, com fulcro no § 2º do art. 543-C do CPC, foi 

despachada no REsp 1.061.530-RS a suspensão dos recursos especiais de 

idênticas controvérsias, in casu, conhecido como paradigma dos Contratos 

Bancários. Foram afetadas as controvérsias de direito que tratassem (2ª Seção 

do STJ, ou seja, 3ª e 4ª turmas): dos juros remuneratórios; capitalização de 

juros; mora; comissão de permanência; inscrição do nome do devedor em 

cadastros de proteção ao crédito; e, principalmente, disposições de ofício no 

âmbito do julgamento da apelação acerca de questões não desenvolvidas ao 

tribunal. 

 

 

“Na forma do art. 2º, § 1º, da Resolução nº 08, de 07 de 

agosto de 2008, do Superior Tribunal de Justiça, afeto à 2ª 

Seção o julgamento do presente recurso especial para os 

efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil. Oficie-se 

aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e aos 

Presidentes dos Tribunais de Justiça, com cópia do acórdão 

recorrido, comunicando a instauração do aludido 

procedimento, para que suspendam o processamento dos 

recursos especiais que versem sobre as seguintes matérias, 

quando ativadas em ações que digam respeito a contratos 

bancários: a) juros remuneratórios; b) capitalização de juros; 
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c)mora; d) comissão de permanência; e) inscrição do nome do 

devedor em cadastros de proteção ao crédito; f) disposições 

de ofício no âmbito do julgamento da apelação acerca de 

questões não devolvidas ao tribunal.” (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.061.530 – RS, RELATOR : MINISTRO 

ARI PARGENDLER, DJe de 19/08/2008). 

 

 

Muito embora restem de fora duas matérias por falta de 

requisitos de admissibilidade, quais sejam capitalização mensal de juros e 

comissão de permanência, entende-se de grande pertinência o acórdão dos 

contratos bancários, julgados sob a égide do incidente de Recurso Repetitivos 

no STJ. 

 

  Em função da prevenção, o Min. Ari Pargendler determinou a 

redistribuição do leading case, cabendo à Ministra Fátima Nancy Andrighi a 

respectiva relatoria. 

 

Na delimitação do julgamento dos contratos bancários apenas em 

relação de consumo, houve uma exclusão de sua aplicabilidade: à cédula de 

crédito rural; à cédula de crédito industrial; à cédula de crédito bancário; à 

cédula de crédito comercial; aos contratos celebrados por cooperativas de 

crédito; aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação; bem 

como os contratos de crédito consignado, in verbis: 

 

 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE 
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DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. 

JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES 

DE OFÍCIO. 

DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO 

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em 

idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de 

processo repetitivo referente aos contratos bancários 

subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos 

termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, 

industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por 

cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema 

Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. 

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de 

direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que 

instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido 

expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do 

recurso especial, preenchendo todos os requisitos de 

admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos 

do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: 

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros 

moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes e v) disposições de ofício. 

PRELIMINAR 

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o 

julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada 

ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 

1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. 

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE 

CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. 

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS 
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a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos 

juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; 

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; 

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de 

mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do 

CC/02; 

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de 

consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique 

cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do 

julgamento em concreto. 

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA 

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 

capitalização) descarateriza a mora; 

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação 

revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual. 

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS 

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação 

específica, os juros moratórios poderão ser convencionados 

até o limite de 1% ao mês. 

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES 

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: 

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial 
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do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver 

depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; 

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro 

de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão 

observará o que for decidido no mérito do processo. 

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. 

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO 

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição 

julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido 

expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. 

Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis 

Felipe Salomão. 

II- JULGAMENTO DO RECURSO 

REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) 

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de 

inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso 

especial, em razão da sua deficiente fundamentação. 

Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não 

constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, 

sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser 

decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão 

recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se 

no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a 

ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, 

porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na 

hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no 

período da normalidade contratual, resta descaracterizada a 

mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de 

dados do consumidor para quaisquer cadastros de 
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inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do 

bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto 

do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação 

legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte 

entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão 

de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à 

alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de 

o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante 

a realização do cotejo entre os julgados tidos como 

divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a 

Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para 

declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, 

como pactuados, e ainda decotar do julgamento as 

disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos." 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-

4), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe de 

10/03/2009). 

 

 

  Entendível e elogiável em alguns casos esta exclusão, 

forçadamente, por exemplo, numa cédula de crédito, que em tese não haveria 

relação de consumo numa análise genérica. Isto porque as cédulas de crédito 

sempre possuem um fim específico, um incentivo do governo com subsídios 

para desenvolvimento de determinadas áreas da economia. Grandes dúvidas 

se têm quanto à criação da cédula de crédito bancário. Esta última, 

atualmente utilizada para financiamento de qualquer bem de consumo, dentre 

uma rede coligada de contratos e excessos de garantias. 
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Por outro lado, inaceitável, inconcebível a não aplicação aos 

créditos consignados geradores de grande número de demandas, as quais 

possuem como foco principal uma grande classe de consumidores vulneráveis 

– destaque-se – os aposentados. Além de que, é inquestionável a relação de 

consumo nos contratos consignados. 

 

  Uma crítica que envolve o aspecto processual do art. 543-C CPC 

e o direito material neste julgamento para eu aplicar ou não os efeitos do 

julgamento deste Recurso Especial. Obrigatoriamente, para realizar o juízo de 

admissibilidade e julgar prejudicado ou não o recurso represado, ter-se-á que 

adentrar no mérito para verificar se há ou não uma relação de consumo.  

 

Inúmeros foram os casos em que o julgado na apelação entendia 

que havia uma relação de consumo e a decisão de admissibilidade do REsp 

entendia diferente, ou seja, se havia uma proibição de verificar questões 

alheias aos requisitos. Com a vigência do art. 543-C do CPC, 

obrigatoriamente, há de ser relativizada esta proibição e adentrar no mérito. 

 

  Apesar de infeliz quanto aos juros remuneratórios, não há 

limitação na Constituição Federal dos 12% anuais. Logo, tangente, tão 

somente a possibilidade de revisão das taxas destes juros não pactuados, 

acresce-se que o CDC adotou a teoria da superveniência e não da imprevisão. 

Elogiando o acórdão, sob o critério desta análise deve ser casuística, no 

entanto, sob o aspecto processual da “vinculação” do julgado aos recursos 

sobrestados, o casuísmo é totalmente impraticável. 

 

  Destaca-se esta impraticabilidade do casuísmo para verificar a 

taxa média de mercado, mesmo que por meio do BACEN. 
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Configuração da mora e os juros da mora. Perfeito foi o 

entendimento do STJ no julgado, reafirmando o entendimento.  Sob um 

enfoque econômico, os que não pagam fazem com que aqueles que pagam 

paguem em dobro; trata-se do repasse do risco que com este julgamento 

gerará uma considerável diminuição (ou não). Relativo aos juros, o STJ fez 

uma interpretação literal do que a norma já previa. 

 

  Relativo ao cadastro de inadimplentes. A decisão, ao menos foi 

justa em face de certos “profissionalismos” na prática de dever “na praça”.  

  

Óbvio que não é a melhor decisão para aqueles que foram postos 

no cadastro indevidamente ou ilicitamente, sendo repetitivo, pagando por 

aqueles que não pagam. Verifica-se a união dos dispositivos do CDC com as 

exigências genéricas das decisões de cunho cautelares e, por óbvio, as 

reiteradas decisões deste STJ. 

 

  Por fim, as Disposições de Ofício. Daria para arguir ao menos 

uma suspeição em comentar esta decisão, pelo fato de ser a pedra de toque 

desta tese. Poderia achar excelente o entendimento, pelo fato de juntar mais 

material e verificar o quão foi carente de aprofundamento e fundamentação. A 

linha de defesa, a qual se esquiva em aprofundar neste momento, deixou 

totalmente intocado dispositivos do CDC, CC e LICC julgados basilares para 

o deslinde do julgamento.  

 

O pior é que tal entendimento foi rapidamente sumulado no STJ 

(Súmula 381), ou seja, critérios políticos superaram mais uma vez os ideais de 

justiça. Seus precedentes se sustentam apenas sob um aspecto processual e, 
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pasmem, algo totalmente inconcebível, que é a plena possibilidade do TJ em 

grau de apelação arguir de ofício uma nulidade de uma cláusula abusiva. 

 

Enfim, apesar do esforço da Ministra Nancy Andrighi querer 

defender os consumidores, forças de bastidores prevaleceram
267

. Algumas 

atecnias no julgado como repetitivo se deram pela pré-maturidade do uso do 

instrumento.  

 

 

Súmula 381 STJ - Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 

 

 

  Aspecto interessante inicial das súmulas e que, diferente da 

súmula vinculante do STF (art. 103-A da CF), não há nenhuma vinculação ou 

efeito erga omnes, tampouco é comparada a uma mera lei ordinária. José 

Carlos Barbosa Moreira faz a seguinte observação: 

 

 

“Disso se tiram subsídios que devem guiar o intérprete na 

exegese do art. 479, caput, do atual Código Processual Civil. 

O anteprojeto adotara o sistema dos assentos com ‘força de 

                                                      
267

 Não passa despercebido o entendimento de permissibilidade da cobrança da TAC e da TEC, 

bem como a permissibilidade da capitalização de juros com base na média do mercado, esta última 

controvérsia já sob efeito vinculativo do art. 543-C do CPC. Outro incômodo que se faz questão de 

manifestar tanto para estabelecimento de índice, como a forma de cálculo é a questão dos juros pré-

pactuados ou não. Qual será a grande diferença sobre uma prática de adesão reconhecer que houve 

uma pré pactuação? Será que a linguagem, a informação utilizada respeitou tudo que o CDC prega? 

Como é tratado neste momento precontratual a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica deste 

consumidor? Certo é que há muitas lutas, batalhas em face destas uniformizações e súmulas do STJ 

a serem travadas. 
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lei’, mas a crítica doutrinária, como oportunamente 

registrado, denunciou-lhe a inconstitucionalidade. Não se 

pode reintroduzir no Código, por via exegética, uma eiva de 

que o texto se purgou a tempo”268. 

 

 

  Em estudo ao Regimento Interno do STJ, arts. 122 usque 127, o 

único efeito verificado é a não necessidade de compilar todos os precedentes 

que uniformizaram o respectivo sentido da controvérsia de direito. Óbvio que 

não se vedam os olhos para o art. 557 do CPC, o qual não se utiliza só de 

súmulas dos tribunais superiores como a jurisprudência dominante. 

 

  Neste momento não é interessante o procedimento da criação da 

súmula ou da uniformização da jurisprudência, mas sim seu efeito perante o 

STJ e os outros tribunais. 

 

  Do teor da súmula nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Não são poucos os 

argumentos contrários a tal teratologia. 

 

  Podem ser utilizados os argumentos da norma de ordem pública 

do art. 1º do CDC, da nulidade de pleno direito do art. 51 do CDC, do vício 

no suporte fático do art. 104 da Regra Geral do Código Civil, do papel do juiz 

diante da publicização do direito privado, da força cogente do CDC, de sua 

indisponibilidade, de sua qualificação de Lei Especial etc. 

 

                                                      
268

 Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civi- Vol. V, Arts. 476 a 565. 14ª 

Ed., Rio de Janeiro: GEN - Ed. Forense, Bilac Pinto, 2008, p. 27. 
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  No entanto, como todos estes pontos já foram explorados ao 

longo desta tese, serão analisados os precedentes que justificaram a edição de 

tal súmula e, principalmente, realizar o cotejo analítico de sua redação, a 

norma do CDC e os fundamentos jurídicos dos precedentes. 

 

  Elencando os precedentes que justificaram a Súmula 381 do STJ, 

tem-se: o AgRg nos Embargos de Divergência em REsp nº 801.421-RS; 

AgRg no Recurso Especial nº 782.895-SC; AgRg no Recurso Especial nº 

1.028.361-RS; Embargos de Divergência em REsp nº 645.902-RS; REsp nº 

541.153-RS; e REsp nº1.042.903-RS. 

 

  Inclui-se nestes precedentes o leading case REsp 1.061530-RS, o 

qual, como recurso repetitivo e por força do § 7.º do art. 543-C do CPC, teve 

uma força mais vinculatória do que a própria súmula, muito embora a 

Constituição nem o CPC preveja tal vinculação. 

 

  A estranheza de tais precedentes é a ignorância total do que seja 

ordem pública, de que estas podem ser arguidas nas instâncias ordinárias (Juiz 

e TJ) ex officcio, da leitura do CDC do seu art. 1º juntamente com seu art. 51, 

e diálogo com os arts. 104 e 166 do Código Civil. Ou seja, muito embora a 

transversalidade do CDC, as previsões expressas e a qualificação da lei, 

ignorou-se todo este arcabouço em face de uma regra jurídica instrumental 

do art. 515 do CPC
269

. 

                                                      
269

 Expõe-se tal julgado como modelo da não apreciação ex officio no Tribunal em função do 

princípio do tantum devoluntum quantum appelantum:  

 

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - 

JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURAÇÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - 

IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - 

INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE - CAPITALIZAÇÃO 
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MENSAL DE JUROS - CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MP Nº 

1.963-17/2000 - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - 

LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA - MORA 

DEBENDI - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM 

FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - LEGALIDADE   

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - PROVA DO ERRO - DESNECESSIDADE - 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. Nos termos do artigo 515 do CPC, excetuando-se as matérias de ordem pública, examináveis de 

ofício, o recurso de apelação devolve para o Órgão ad quem a matéria impugnada, que se restringe 

aos limites da impugnação. Impossibilidade do reconhecimento, de ofício, de nulidade de cláusulas 

contratuais consideradas abusivas, sendo, para tanto, necessário o pedido expresso da parte 

interessada. 

2. Tendo o Órgão prolator da decisão recorrida proferido julgamento extra petita – porquanto 

enfrentou 

questões atinentes a direito patrimonial, que não constituíram objeto de insurgência – devem ser 

afastadas as disposições ex officio relativas à exclusão da taxa de abertura de crédito e da tarifa de 

emissão de boleto bancário, à nulidade da cláusula de emissão de título de crédito e à autorização 

dos depósitos. 

3. No tocante aos juros remuneratórios, não incide a limitação a 12% ao ano, prevista no Decreto nº 

22.626/33, salvo hipóteses legais específicas, visto que as instituições financeiras, integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, são regidas pela Lei nº 4.595/64. Tal entendimento, ressalte-se, não 

foi alterado após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas também se aplicam 

aos contratos firmados por instituições bancárias. Visando à harmonização dos referidos diplomas 

legais, esta Corte Superior consagrou a manutenção dos juros no percentual avençado pelas partes, 

desde que não reste sobejamente demonstrada a exorbitância do encargo. 

4. No que tange à capitalização mensal de juros, o entendimento prevalecente nesta Corte era no 

sentido de que esta somente seria admitida em casos específicos, previstos em lei (cédulas de 

crédito rural, comercial e industrial), conforme a Súmula n° 93/STJ. Com a edição da MP 1.963-17, 

de 30.03.2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização 

mensal nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que haja previsão 

contratual. 

5. No concernente à comissão de permanência, é lícita a sua cobrança após o vencimento da dívida, 

devendo observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, 

limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade. Destaca-se que a cobrança da 

comissão de permanência não pode coligir com os encargos decorrentes da mora, como os juros 

moratórios e a multa contratual. 

6. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no 

período de 

inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao 

percentual contratado. (Súmula 296/STJ). 

7. Em relação à manutenção do devedor na posse do bem ela não pode persistir, porque refoge dos 

limites da ação revisional a discussão possessória. Assim, não há falar-se em manutenção do bem 

na posse do devedor, sendo facultado que ela seja requerida em ação própria pelo credor, não 

podendo ser a credora impedida de tomar as medidas judiciais que entender cabíveis. (c.f. AgRg no 
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  Não obstante a intitulação de princípio é certo que princípio 

jurídico positivado no art. 515 do CPC não há. Logo, na nominação de 

princípio do tantum devoluntum quantum appelantum, tal princípio 

permanece só na criação jurisprudencial ou doutrinária. 

 

  Logo, o art. 515 do CPC nada mais representa do que uma 

verdadeira e real regra jurídica. 

 

  E o que significa uma matéria ou uma norma de ordem pública, 

seja no campo de direito material, seja no campo processual civil? O próprio 

CPC, nos arts. 267, § 3º; e 301, § 4º, prevê tais possibilidades. Matérias de 

prescrição e decadência são arguidas de ofício também na jurisdição 

ordinária. 

 

  Como já defendido, talvez a carência do tratamento e da 

definição do que seja uma ordem pública já justificaria o seu não 

enfrentamento e maturação pelas turmas e seções do STJ. No entanto, desde o 

Código Civil de 1916 Pontes de Miranda já apontava os vícios no suporte 

fático que justificava declaração de nulidade de ofício. 

 

                                                                                                                                                                 

Resp 831.780/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14.08.06). 8. Quanto à legalidade da 

inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, os elementos constantes dos 

autos não demonstram a presença concomitante dos requisitos autorizadores do cancelamento dos 

registros, conseqüentemente, em sendo o inadimplemento do recorrido incontroverso, legítima é a 

inclusão do nome dele em cadastros de inadimplentes.  

9. "Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se 

exige a prova do erro." (Súmula 322/STJ) 

10. Alegações do agravante nada acrescentaram, no sentido de infirmar os fundamentos do decisum 

agravado. 

11. Agravo regimental não provido." (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.006.105 - RS 

(2007/0269634-1), RELATOR : MINISTRO CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZCONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe de 29/08/2008). 
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  Apesar da carência de significado, já se tem ciência que é 

cogente, de seu cunho imperativo e da sua indisponibilidade. Efeito de tais 

naturezas é sua apreciação ex officio pelo juiz ou pelo Tribunal. Repete-se, ou 

pelo Tribunal. Reproduzindo a definição de Malaurie: 

 

 

"A ordem pública está no seio de todas as regras de direito 

que ela domina. Ora, à medida que a vida social torna-se mais 

organizada as regas de direito ficam de uma complexidade 

crescente. Entre as diversas instituições que as encarnam 

estabelece-se um divórcio mais acentuado. A ordem pública 

tem por objetivo proteger cada uma delas em particular, 

contra os ataques individuais e estabelecer entre elas a 

harmonia. Podemos então definir a ordem pública: O bom 

funcionamento das instituições indispensáveis à 

coletividade”270. 

 

 

  Barbosa Moreira, a despeito da profundidade do efeito 

devolutivo, faz a seguinte observação: “Como resulta dos §§ 1º e 2º - 

preservada a imutabilidade da causa de pedir -, é amplíssima, em 

profundidade, a devolução. Não cinge-se às questões efetivamente resolvidas 

na sentença apelada: abrange também as que nela poderiam tê-lo sido (a 

devolução de questões anteriores à sentença é matéria do art. 516). Estão aí 

compreendidas: a) as questões examináveis de ofício, a cujo respeito o órgão 

a quo não se manifestou – v.g., a da nulidade do ato jurídico de que se teria 

                                                      
270

 Philippe Malaurie. L'Ordre Public Et Le Contrat (Etude de Droit civil comparé, France 

Angleterre, U.R.S.S), Tome Premier, Éditions Matot-Braine, Reims, 1952, p. 69. 
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originado o suposto direito do autor (REsp nº 735.122),  e em geral as 

quaestiones iuris;”
271

.  

 

  A despeito da fundamentação dos precedentes que deram origem 

à Súmula 381 do STJ, Nelson Nery Jr. menciona:  

 

 

“De outra parte, parece não ter havido a distinção necessária 

entre a) matéria discutida no processo, que é forçosamente 

devolvida ao reexame do Tribunal pela apelação, por 

expressa disposição do CPC, art. 515, § 1º, consistindo em 

verdadeira exceção ao princípio do efeito devolutivo, 

conforme já expusemos alhures, e b) matéria de ordem 

pública, que é automaticamente transferida ao reexame do 

Tribunal por força do efeito translativo do recurso de 

apelação, caso em que não há necessidade de o apelante ou o 

apelado agitar o tema nas razões ou contrarrazões de recurso, 

pois a matéria é trasladada ao exame obrigatório (ex officio) 

do Tribunal, fenômeno que nada tem a ver com o princípio do 

efeito devolutivo, sendo impertinente constar das decisões do 

STJ que redundaram no STJ nº 381 menção ao princípio 

tantum devoluntum quantum appelantum”272. 

 

                                                      
271

 Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civi- Vol. V, Arts. 476 a 565. 14ª 

Ed., Rio de Janeiro: GEN - Ed. Forense, Bilac Pinto, 2008, p. 446. E continua o Professor: “As 

soluções são análogas na hipótese do réu ter deixado de contestar algum ou alguns fatos narrados 

na inicial. No tocante a esse(s) fato(s), não houve discussão de questões; por conseguinte, só se 

devolvem ao órgão superior, com a apelação, aquelas, aquelas que tiverem sido efetivamente 

apreciadas e as examináveis ex officio”( fl. 449). (grifei). 

 
272

 Nelson Nery Jr. et al. Visão da Pricipiologia do Código de Defesa do Consumidor (20 anos de 

Vigência do Código de Defesa Do Consumidor – Desafios Atuais),  São Paulo: Revista do 

Advogado nº 114 – AASP, Ano XXXI, Dezembro de 2011, p. 98.  
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  No mesmo sentido quanto ao tantum devoluntum quantum 

appelantum, Bernardo Pimentel Souza, defende que: 

 

 

“As questões que poderiam ter sido resolvidas de ofício pelo 

juiz de primeiro grau também estão sujeitas à apreciação por 

parte do tribunal ad quem, até mesmo sem provocação do 

apelante. Decorrência do efeito devolutivo é o efeito 

translativo, o qual faz com que a questão de ordem pública 

sejam submetidas ex vi legis à apreciação da corte de segundo 

grau, como nas hipóteses do art. 210 do Código Civil de 2002 

e dos artigos 113, caput, 219, § 5º, 220, 245, parágrafo único, 

267, § 3º, e 301, § 4º, do Código de Processo Civil vigente. A 

propósito, a questão atinente à inconstitucionalidade de lei 

também é de ordem pública, o que explica a possibilidade de 

apreciação ex officio do assunto por parte da corte de 

apelação. Em suma, conhecido o recurso, as questões de 

ordem pública devem ser apreciadas de ofício pelo tribunal de 

apelação, por força do efeito translativo”273. 

  

 

  Logo, com todo respeito, o argumento de que é vedado conhecer 

ex officio cláusulas abusivas é totalmente frágil e insustentável. Ademais, 

forçoso demais fazer uso dos precedentes com base em um possível 

“princípio”
274

 do tantum devoluntum quantum appelantum, em face da ordem 

pública que é suprajurídica, ou seja, hierarquicamente superior. 

                                                      
273

 Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5ª ed., São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2008, p. 375-376. 

 
274

 Humberto Ávila ganha mais um fundamento para seu clássico Teoria dos Princípios. 
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  Fazendo mais uma vez uso do argumento de autoridade, seguem 

as considerações de Nery: 

 

 

“As normas do CDC são ex vi legis de ordem pública, de 

sorte que o juiz deve apreciar de ofício qualquer questão 

relativa às relações de consumo, já que não incide nesta 

matéria o princípio dispositivo. Sobre elas não se opera a 

preclusão, e as questões que delas surgem podem ser 

decididas e revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição. 

Isso significa que a petição inicial das ações envolvendo 

pretensões consumeristas pode dissociar-se do princípio da 

congruência, razão pela qual as limitações do CPC (arts. 128 

e 460) a ela não se aplicam com balizamento ali previsto. Isso 

quer significar que, caso o juiz decida a respeito de questão de 

ordem pública não agitada pelo autor-consumidor na 

petição inicial, não terá violado o princípio da congruência e, 

consequentemente, a sentença não conterá o vício de haver 

sido proferida extra ou ultra petita”275. 

 

 

  Neste mesmo artigo Nelson Nery Júnior abre um título próprio só 

para comentar a Súmula 381 do STJ. Além das razões já lançadas por este que 

vos escreve, o professor lança mais argumentos contrários a tal súmula. 

Afirma o equívoco da redação em vários aspectos, inicialmente que se fosse 

para vetar a declaração de ofício, seriam de todos os contratos relacionais de 

consumo, e não só os contratos bancários. 

                                                      
275

 Nelson Nery Jr. et al. Visão da Pricipiologia do Código de Defesa do Consumidor (20 anos de 

Vigência do Código de Defesa Do Consumidor – Desafios Atuais), São Paulo: Revista do 

Advogado nº 114 – AASP, Ano XXXI, Dezembro de 2011, p.97. 
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  Bastante pertinente o argumento também arguido pelo professor, 

no sentido de que se é para vetar a decretação ex officio de cláusula 

contratual, o qual decorre da norma de ordem pública (art. 1º, mais art. 51, 

caput do CDC), não poderá também o juiz ou Tribunal decretar de ofício as 

matérias de ordem pública constantes no CPC, em específico, arts. 267, § 3º; 

301, § 4º; 303, I e II. 

 

  Interessante esclarecer que há tempos já se pretendia tratar do 

tema da decretação ex officio de cláusulas abusivas. Antes mesmo da 

aprovação no processo seletivo de doutorado da PUC-SP, o projeto e a linha 

de pesquisa já estavam traçados. Grande impacto teve-se com a edição da 

referida súmula, receio de que o ineditismo da forma com que foi tratado ao 

longo desse trabalho tivesse caído por terra. No entanto, após estudar o 

leading case REsp 1.061.530-RS e, principalmente, os precedentes que 

fundamentaram tal súmula, dois sentimentos surgiram.  

 

Inicialmente certa tranquilidade, pois a abordagem da decretação 

de ofício trabalhada mantinha-se intacta. Seguidamente, o sentimento foi de 

decepção de como o assunto foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Não ouso falar dos bastidores, mas tão somente da discussão do direito. 

Verificar depois de 20 anos uma não maturação do art. 1º do CDC, o que seja 

uma norma de ordem pública e, como regra geral do Código Civil, um ato ou 

um negócio jurídico nulo de pleno direito é, de certa forma, frustrante. 

 

  Por fim, tratando-se ainda do teor da Súmula 381 do STJ, 

expõem-se as palavras de Cláudia Lima Marques: 
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“A Súmula 381 do e. STJ está, pois, na contramão do sistema 

legal brasileiro. O único limite é a prova de direito(!), que 

está na própria identificação do julgador ao identificar a 

cláusula no contrato, juntado no processo, e não o tempo, 

como afirma o art. 303, II do CPC. Não se diga que esta 

norma é apenas material e não de processo, pois a regra se 

dirige ao ‘juiz’ (julgador) logo no processo e é clara ao não 

permitir (isto é, vedar) ao julgador ‘supri-las ainda a 

requerimento das partes’. 

Assim, considerando o sistema brasileiro legal e o direito 

comparado, chama muito atenção, que a Súmula 381 do e. 

STJ proíba a todos os julgadores, inclusive os de primeiro 

grau (logo, trata-se de uma Súmula mal redigida, pois 

teoricamente teria ligação com o princípio processual do 

tantum devoluntum quantum appellatum, a sua ‘declaração’ 

ex officio. Afirma a referida Súmula 381 do STJ: Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, 

da abusividade das cláusulas”276. 

 

 

  Reitera-se o entendimento já exposto. Totalmente absurda tal 

súmula. No entanto, relembra-se que a súmula não tem força de lei, não é 

vinculativa, é contra legem, contraria todo um novo papel do Juiz-Estado e, 

principalmente, se o juiz aplica tal aberração está diminuindo os seus próprios 

poderes, in casu, como se deduziu, seu poder-dever.  

 

 

 

                                                      
276

 Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações 

contratuais, 6ª ed.,RT, São Paulo, 2011, p. 958. 
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Considerações Finais 

 

 

 

  Na mesma gradação que se tinha uma verdadeira paixão pelo 

tema abordado, confessa-se que detalhes e características de sua 

complexidade foram subestimados. Longe de tal aspecto ser ruim, muito pelo 

contrário. Inevitável e temeroso foi o trato inevitável do direito instrumental. 

Verificou-se que na decretação ex officio e na apreciação da ordem pública, o 

quão devem caminhar juntos o direito processual e o direito material. 

  

  Devido à carência no direito pátrio do que seria a ordem pública, 

uma norma de ordem pública, de grande valia foi a contribuição da Philippe 

Malaurie em sua obra L'Ordre Public et Le Contrat (Etude de Droit civil 

comparé, France Angleterre, U.R.S.S, Tome Premier). Nesta, o professor 

francês entende como é difícil não só definir a ordem pública, como faz um 

estudo comparado com outros países, que complica mais ainda estabelecer um 

consenso principalmente de uma definição. 

 

  Além de uma profícua orientação, outra contribuição de destaque 

na doutrina foi a de Pontes de Miranda. Destaque que não foi só sob o direito 

material com o suporte fático, bem como os planos de existência, validade e 

eficácia. Mas também nos estudo dos Tratados das Ações, os efeitos e as 

diferentes modalidades de sentenças (suas forças), que variam de acordo com 

o direito tutelado; ou seja, variações e efeitos entre a nulidade do ato e do 

negócio jurídico, como os efeitos produzidos por tais atos que entraram no 

plano de existência.  
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  Tecidas considerações iniciais, passa-se ao papel de oferecer 

algumas conclusões do estudo. Algumas destas taxativas fechadas, outras um 

tanto quanto vagas, mas com oferecimento de instrumentos para o leitor 

colher o próprio entendimento. 

 

  Não restam dúvidas que não só as mais recentes normas, mas, 

principalmente, a Constituição Federal, como reflexo social, deixa de lado sua 

visão e ideal liberal. A tese de publicização do direito privado ou 

constitucionalização do direito civil é notória na doutrina pátria. No entanto, 

prefere-se visualizar não um ideal ou filosofia única, mas sim uma abertura 

também para a socialidade. De modo que não há uma extirpação de todos 

ideais liberais, mas um compartilhamento com outras linhas e ideais, com 

destaque ao social. Contornos de um verdadeiro Estado Democrático de 

Direito. O direito do consumidor ou das relações de consumo representa um 

autêntico direito coletivo lato e ao mesmo tempo permanece numa zona 

cinzenta entre o público e o privado, fato que se deve ao grau de 

disponibilidade e patrimonialidade a ser verificado casuisticamente. 

 

  Acerca da intervenção, além do dirigismo contratual ocasionado 

pela intervenção por direção (comandos imperativos). É observado também 

dentro das relações de consumo o exercício constante de uma intervenção por 

indução. Destaca-se dentro desta temática da intervenção, principalmente em 

função das inúmeras concessões e permissões de serviços públicos. Tal 

contexto deixará claro se o Estado estará no exercício de sua mera autuação 

ou uma verdadeira intervenção na esfera estritamente privada. 

 

  Da previsão constitucional do art. 5.º, XXXII da Constituição 

Federal, sempre se resistiu em ler, em interpretar que o Estado promoverá, na 
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forma da lei a defesa do consumidor. Conforme verificado, uma parte mínima 

da doutrina já havia parado para se questionar qual mensagem a Carta Magna 

queria passar. 

 

  E que Estado é este? Tal promoção seria um direito de defesa ou 

de proteção? Não obstante a geração (dimensão) dos direitos fundamentais, 

seria este direito auto-executável? 

 

  Vislumbra-se uma natureza bidimensional do direito do 

consumidor (ou melhor, direito das relações de consumo), da leitura conjunta 

da previsão constitucional com a norma do CDC. É observável, com base nas 

lições de Robert Alexy, que determinados interesses ou direitos estão dentro 

do dever do multifacetado Estado agir, seria algo previsível na segunda 

dimensão de direitos fundamentais. 

 

  Não se ignora, por óbvio, a inclusão em todos manuais de direito 

constitucional, e até do consumidor, de que este faz parte do grupo de direitos 

ao desenvolvimento, da urbanização, do meio ambiente, da coletividade, qual 

seja um direito de terceira dimensão. 

 

  Outro desafio, apenas com a leitura do dispositivo constitucional, 

é afirmar que o direito do consumidor representa um direito de proteção ou 

um direito de defesa. Da leitura da norma infraconstitucional é previsto um 

código de proteção e de defesa. Na Constituição não há como fazer tal 

afirmação. 
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  O direito de proteção em si representa um direito a uma ação 

positiva por parte do Estado. Já o direito de defesa seria algo mais inerte, um 

não fazer. 

 

  De tal maneira, apesar de o direito do consumidor ou das relações 

de consumo possuir essências de defesa e proteção, pondera-se para o lado do 

direito de proteção que incube uma ação positiva do Estado. E dentro deste 

Direito de Proteção, a subdivisão de prestações normativas e fáticas pelo 

multifacetário Estado. A medida e a execução deste direito em face do Estado 

abrem um leque para um estudo à parte. 

 

  Do questionamento de Alexy de que se há direitos subjetivos sem 

sanções prescritas, repete-se, apenas com a leitura da Carta Magna; provoca-

se a repensar uma qualificação única para tal direito fundamental. Em tais 

termos, não há um legítimo pedigree
277

 neste direito fundamental conforme as 

lições extraídas de Robert Alexy. Topologicamente, não há dúvidas que tal 

previsão está dentro dos direitos e garantias fundamentais como cláusula 

pétrea. 

 

  Após inúmeras afirmações de que o CDC representava um 

microssistema jurídico, buscou-se rascunhar e explicar o porquê de tal 

afirmação. Assim, partiu-se das mais clássicas lições do Sistema Jurídico lato 

para explicar o funcionamento e a composição do microssistema do CDC. 

Nisto, necessário se fez a análise nas espécies de norma jurídica, bem como 

suas respectivas funções, principalmente diante da dinâmica necessária deste 

sistema. 

 

                                                      
277

 Não no sentido das Lições de Hart ou Dworkin, acerca da validade. 
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  Buscou-se trabalhar só com as espécies positivadas. Logo, as 

regras jurídicas, os princípios jurídicos positivados, as cláusulas gerais e os 

conceitos legais indeterminados tornam-se imprescindíveis não só para 

formação, como para o funcionamento do microssistema.  

 

Interessante que além de tais espécies normativas é a qualificação 

do CDC em seu art. 1º do CDC ser uma norma de ordem pública. Isto porque 

faz parte do eidos desta sua sanção, que seria a nulidade de pleno direito 

declarável de ofício. Característica que se soma a algumas particularidades do 

próprio conceito legal indeterminado e da cláusula geral. Ou seja, como a 

ordem pública o conceito legal indeterminado, como regra, oferece as 

soluções/sanções ao aplicador do direito. E já na cláusula geral há uma 

abertura completa para o juiz solucionar a controvérsia. 

 

  Não há dúvidas que em determinados momentos identifica o que 

seria uma cláusula geral e um conceito legal indeterminado. Isso em virtude 

de que em determinados momentos a norma oferece uma solução, mas carece 

ainda de um complemento, uma contribuição do intérprete. Exemplo melhor 

foi a própria boa-fé objetiva prevista no art. 51 do CDC, o qual inicialmente 

entendeu que a nulidade de pleno direito já seria sua sanção ou solução dada 

pelo legislador. 

 

  A despeito da relação do consumo, entende-se que o legislador 

foi muito feliz em não restringir a norma apenas ao negócio jurídico lato 

sensu. Falar em relação de consumo significa uma atenção com previsões 

normativas aos momentos precontratual, contratual e pós-contratual.  
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  Ademais, já tratando do tópico dos atores da relação de consumo, 

verificável a presença de consumidores por equiparação, ou seja, 

consumidores que são atingidos de alguma maneira por tais relações sem 

sequer adquirir um produto ou contratar um serviço. Dentre tais destacam-se 

as vítimas dos acidentes de consumo, bem como os consumidores expostos às 

práticas comerciais abusivas. 

 

  Para configuração da relação de consumo se faz necessário um 

consumidor destinatário final, um fornecedor e entre estes a aquisição de um 

produto ou a contratação de um serviço. 

 

  A identificação do fornecedor é de extrema facilidade, razão 

disto é o próprio teor do art. 3º do CDC. O legislador buscou abarcar todas as 

situações possíveis e configurações de fornecedores, de modo que sua 

visualização é deveras fácil. 

 

  Complexa e dificultosa é a tarefa de identificar um consumidor 

destinatário final na relação. Tal situação pode até ser explicável pelo fato de 

a legislação pátria, diferente de algumas estrangeiras, não ter acrescido ao 

destinatário final o termo não profissional. 

 

  No entanto, a destinação final já implica em uma conclusão óbvia 

de que a cadeia do ciclo econômico será ali encerrada, ou seja, o bem (ou 

serviço) não servirá de meio de implementação de uma outra atividade ou de 

insumo. 

 

  Óbvio que no direito nada é exato e ocorrem situações em que 

realmente a controvérsia deverá ser enfrentada casuisticamente. A obra de 
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Rizzato Nunes está eivada de exemplos de situações em que qualquer um fica 

“em cima do muro” para afirmar se há ou não um relação de consumo, ou 

melhor, se há ou não um consumidor destinatário final em tal situação. São os 

casos principalmente onde um mesmo produto ou serviço são utilizados pela 

mesma pessoa como profissional e em outras horas como consumidor. 

 

  São oferecidos estudos da doutrina comercialista Tulio Ascarelli, 

bem como um estudo consumerista de Thierry Bourgoignie, com fim de 

facilitar tal investigação. No entanto, um fim à polêmica ainda pende. 

 

  Inadmissível, entende-se até irresponsável, determinada “teoria” 

que vem sendo pregada sobre uma possível mitigação ou flexibilização da 

análise da destinação final para fins de aplicabilidade das normas protetivas 

do CDC. Teoria esta pregada não só na doutrina, como pelo próprio STJ ao 

intitular uma matéria em sua página da internet sobre consumo intermediário. 

 

  Inicialmente não há razoabilidade para ignorar um critério, um 

requisito que o legislador estabeleceu como regra jurídica e sobrepor à 

presunção relativa do princípio de que o consumidor no mercado de consumo 

seria vulnerável. Não se condena a teoria da submissão estrutural de Nobert 

Reich à assimetria das informações e de poderes. 

  

  No entanto, após estudar todos os julgados que justificaram a 

matéria do STJ, chegou-se à conclusão que nada justificaria uma tese, 

tampouco uma teoria. As situações expostas assemelham-se totalmente aos 

exemplos casuísticos que devem ser enfrentados pelo julgador, perfeitos para 

acrescer o rol oferecido por Rizzato Nunes. 
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  As preocupações já foram expostas e são demasiadas. Em 

síntese, apesar das duas décadas do CDC há um grande receio com sua 

possível banalização se tal tese vigorar. O CDC ainda está maturando, sendo 

descoberto, uma das normas mais perfeitas em nosso direito pátrio. Com a 

excepcionalidade da regra jurídica da inversão do ônus da prova que pode ser 

invertido pela verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor – e esta 

espécie não se confunde com o gênero da vulnerabilidade – grande maioria 

dos julgados teria seu tratamento muito bem apreciado com o Código Civil de 

2002. 

 

  Enfim, repele-se com veemência estas possíveis teses ou teorias 

que ignoram um dos principais critérios da relação de consumo, que é a 

análise da regra jurídica da destinação final. Sob tal raciocínio poderia se 

chegar sob um raciocínio a contrário senso de ter um consumidor não 

vulnerável na relação, no entanto, ser destinatário final de uma relação de 

consumo e ter a aplicabilidade da norma ameaçada. 

 

  Conforme bastante debatido, muito menos numa conclusão, tratar 

mais uma obra de contratos ou de análise das cláusulas abusivas do art. 51 do 

CDC. No entanto, algo que deve chamar atenção, uma pedra de toque de todo 

microssistema, é o direito à informação, a boa-fé objetiva, matérias que 

deveriam ser muito mais exploradas em qualquer questão contratual e passam 

plenamente despercebidas. Não se sabe se mais por conta da ausência de 

questionamentos dos advogados ou omissões mesmo dos julgadores. 

 

  É destacada a preocupação pela prática comercial de contratação 

por adesão ou mesmo sob as condições gerais do contrato, nas quais as 
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manifestações de vontade são mitigadas, o que dizer do acesso prévio à 

informação como prega o CDC. 

 

  Uma das mais destacadas controvérsias enfrentadas nesta tese, 

umbilicalmente ligada à essência de uma ordem pública, consequentemente a 

sua decretação e das respectivas cláusulas abusivas, foram as análises dos 

planos de existência, validade e eficácia. 

 

  Após análise de alguns sistemas estrangeiros, no qual o direito 

material redundará diretamente sobre o efeito ou resultado no direito 

instrumental, algumas considerações devem ser tecidas. 

 

  De imediato duas ideias devem ficar bem claras. Inicialmente, 

sobre nosso sistema pátrio o nulo entra no plano de existência, a produção de 

efeitos deve ser verificada casuisticamente. Um segundo ponto é que não há 

que se confundir o nullus do direito italiano com o nulo do direito brasileiro. 

A nulidade do direito italiano é sinônimo de inexistência, tal fato poderia 

justificar a sanção de recusa de ação do Direito Inglês no trato da ordem 

pública, bem como no direito pátrio a defesa da ação declaratória para atacar 

uma cláusula abusiva ou atos contra a norma. 

 

  Com base nas lições de Pontes de Miranda, grande destaque é 

dado à tese do suporte fático dos atos e negócios jurídicos, previsões 

totalmente atuais, tanto que presentes na Regra Geral do Código Civil de 

2002 por meio do art. 104 para a validade do negócio jurídico e do art. 166 

para a nulidade do negócio jurídico. 
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  Quanto à complexa ordem pública, o que seria tal qualificação, 

seus efeitos e implicâncias um dos principais capítulos de toda a pesquisa, em 

destaque, por ser o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Nº. 

8.078/90), uma norma de ordem pública. 

 

  Conforme já mencionado, grande suporte, usando até o método 

de compilação, foi a obra de Philippe Malaurie. Desrespeito à doutrina pátria, 

jamais. O problema foi mesmo de carência na doutrina brasileira de encontrar 

material propício para o desenvolvimento da tese. Confessa-se não ser um dos 

maiores adeptos das importações de direitos, principalmente em função da 

cultura do direito material e do direito processual brasileiro. 

 

  Residualmente temos alguns tópicos isolados na doutrina pátria 

que tratam de normas cogentes, normas imperativas, alguns direitos 

indisponíveis. No entanto, apesar de conseguir decifrar o que tais modelos de 

normas pretendem traduzir, os efeitos, definições, aplicabilidades, dentre 

outros, permanecem aquém do esperado na doutrina pátria. Ou seja, há várias 

previsões normativas, mas nenhuma definição. 

 

  Inicialmente jamais há que se confundir a ordem pública com o 

Direito Público. Muito pelo contrário, a ordem pública tem sua aplicabilidade 

por exceção principalmente sobre as relações privadas. Tendência do próprio 

Estado no final do século XIX começar sua vigília nas relações estritamente 

privadas, principalmente sobre os efeitos que estas relações poderiam gerar 

perante toda uma coletividade, a sociedade. 

 

  Philippe Malaurie propõe um estudo escolhendo três países e 

dentre estes sistemas jurídicos diferentes. No caso, a França, a Inglaterra e a 
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ex- União Soviética. Com isto ter-se-ia um sistema civil law, common law e 

um sistema estatal planificado. Inquestionável é a semelhança e a adoção do 

sistema francês como parâmetro para o estudo. 

 

  Do estudo proposto pelo professor francês descartou-se apenas a 

ordem pública judiciária, ou seja, a ordem encontrada pelo juiz. Fixou-se e 

optou-se em tratar apenas com a ordem pública legislativa, positivada, 

semelhante à previsão do CDC. Além deste motivo mor, a preocupação maior 

foi com a segurança jurídica e a consideração que o microssistema jurídico do 

CDC oferece demasiadas aberturas ao intérprete ou ao juiz. 

 

  A ordem pública positivada já é uma garantia em si e o legislador 

abrirá ao juiz uma maior margem na sua autuação, um maior poder, um leque 

de probabilidades. Justifica-se com isso o receio da norma de ordem pública 

encontrada pelo juiz (ordem pública judiciária). 

 

  Pode se afirmar que a ordem pública representa uma espécie de 

intervenção do Estado, ou seja, aplicada somente por exceção, mas com vistas 

a garantir mais poderes ao Estado na salvaguarda da coletividade, da 

sociedade e do próprio Estado em si. 

 

  O próprio Malaurie já deixava claro que a grande tendência é que 

a ordem pública seja cada vez mais legislada, mais positivada, verdadeira 

divisão do papel do legislador com o aplicador do direito. Nesta mesma 

previsão, é forte a tendência de que a ordem pública perca um pouco esta 

essência de imperatividade, de coerção, para uma ideia e um papel mais de 

tolerância. 
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  Sem qualquer embargo, a grande problemática da ordem pública 

é sua definição. De tanto se repetir a excelência do CDC, de seu 

microssistema, seria uma ótima oportunidade para o legislador pátrio definir o 

que seria uma ordem pública. Infelizmente não aconteceu em tal 

oportunidade. 

 

  Do aprendizado das lições da obra francesa, oferece-se a 

definição de ordem pública por eliminação. De início não se deve confundir a 

ordem pública com: o bem comum; com o direito natural; ou com a ordem 

jurídica. A ordem pública possui uma natureza de ordem suprajurídica, a qual 

domina todas as outras regras do direito. Inerente também da ordem pública é 

sua grande generalidade e abstração. 

 

  Seria a ordem pública intrínseca a todas as normas de direito, 

acompanhar toda a dinâmica e complexidade social crescente. Das 

instituições das quais faz parte é estabelecida uma cisão mais acentuada. 

Busca a ordem pública proteger cada instituição desta de modo particular, em 

face das ameaças individuais, estabelecendo, assim, certa harmonia. Sob tal 

cenário a ordem pública busca, principalmente, o bom funcionamento das 

instituições indispensáveis à coletividade. De bom alvitre destacar esta 

proteção à coletividade, bem como a preocupação com a dinâmica social. 

 

  Aspecto interessante que faz parte da essência da ordem pública 

é a sanção que esta oferece. Nos três sistemas estudados por Malaurie foram 

apresentados diferentes sanções. 

 

  O que torna mais interessante tais sanções é a ligação necessária 

com o estudo dos planos de existência, validade e eficácia dos atos e dos 
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negócios jurídicos. De tal maneira semelhante ao sistema brasileiro, a sanção 

da ordem pública francesa é a nulidade. No sistema do common law inglês, a 

sanção é a recusa de ação; ideia que o ato ou negócio não entrou no plano de 

existência. Por fim, a sanção do plano estatal soviético era o confisco.   

 

  Conforme mencionado, o sistema brasileiro sancionatório que se 

adapta é o mesmo francês. Ocorre uma pequena diferenciação da visão macro 

de Malaurie para todos os atos e negócios: é que há a contagiação de todo o 

negócio jurídico pela nulidade de um único ato. 

 

  Destaca-se nulidade de todo o negócio. O que diferencia da 

nominada instituição, in casu, sob análise do microssistema jurídico do CDC 

é a adesão ao princípio da não contagiação; busca até último momento manter 

a relação, seja, declarando a nulidade de uma cláusula, modificando ou 

integrando um contrato. Na linguagem consumerista seria a busca pela 

conservação do contrato. 

 

  Em síntese, verificados os sistemas e sanções variados, a ordem 

pública sob o cenário brasileiro, em exclusivo, no CDC tem as características 

de: por essência possuir como sanção a nulidade do ato ou negócio jurídico, 

buscando sempre preservar a relação; ainda possui o sinônimo de cogente, 

imperativa e indisponível; é aplicada por exceção; não se confunde com o 

direito público; tratada neste estudo só em sua forma positivada; tem natureza 

de suprajurídica; é vaga e abstrata; necessita tanto do papel do legislador 

como do aplicador do direito; não só pode como deve ser verificada ex officio; 

tem como principal fim a defesa da coletividade, da sociedade, das 

instituições públicas, o Estado, e por que não o próprio mercado de consumo. 
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  Centralizando os olhares no CDC, em específico seu art. 51, 

ratificado pela qualificação de ordem pública do caput do art. 1º, o suporte 

fático a ser observado é do diálogo destes dois dispositivos com o art. 166 do 

Código Civil, destacando a opção do legislador do CDC afirmar a nulidade de 

pleno direito. 

 

  De tal maneira que o nulo do CDC é existente (plano) sim e pode 

produzir efeitos. Da análise do suporte fático com base no art. 166 do CC, 

entre os incisos VI e VII, resulta de que modo tal nulidade será apreciada pelo 

aplicador da lei. 

 

  A questão envolve delicados e controversos assuntos, 

principalmente no campo do direito processual. Não adiantaria afirmar ou 

taxar que para a nulidade de uma cláusula ou qualquer outro ato, que 

contrariasse a ordem pública, a ação ou os efeitos da sentença devem ser 

constitutiva negativa (desconstitutiva). 

 

  Mais complexa tal situação quando o CDC não optou pelo 

princípio da contagiação, permitindo ao juiz revisar, modificar e integrar e ter 

como fim sempre a conservação da relação de consumo. Não há de esquecer 

as situações onde entre as ações individuais e as ações coletivas terão 

soluções e fases obrigatoriamente diferentes. 

 

  Em função de uma melhor concatenação destas notas, antecipar-

se-á a conclusão acerca das ações declaratórias versus as ações constitutivas 

ou desconstitutivas. Invadindo a seara do direito instrumental com as mais 

devidas cautelas, observou-se que a ação declaratória não é nem seria 

suficiente para sanar a situação de uma nulidade.  
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  Em síntese a ação declaratória irá dirimir apenas a existência ou 

não de um ato (viciado ou não) ou a atestar a presença de uma relação jurídica 

ou não, além das questões de incidentes de falsidades. A despeito da ação 

constitutiva lato ou seu efeito, esta já será uma ação principal que poderá 

constituir, modificar ou extinguir atos ou relações jurídicas. Sem embargo, 

esta teria um efeito mais forte que ação declaratória. 

 

  A preocupação que se apresentava com a ação constitutiva era 

quanto ao seu efeito temporal ex nunc. Não retroagiria ao ato viciado, mas 

produziria efeito a partir do momento em que a máquina judiciária foi 

provocada. No entanto, tal preocupação cai por terra. 

 

  Nestes termos Nelson Nery Júnior, Enrico Tulio Liebman, Pontes 

de Miranda e Fredie Didier Jr defendem, à excepcionalidade, da ação 

desconstitutiva produzir efeito ex tunc. 

 

  Não se descarta a possibilidade de um pleito requerendo, 

puramente, a declaração da nulidade de uma cláusula abusiva ou até mesmo 

de ofício a declaração de uma cláusula, dentre outras não expressamente 

requerida, seja a pretensão única oferecida em juízo. 

 

  O que acontece é que a grande maioria das demandas – fugindo 

até um pouco do campo teórico e visualizando a prática hodierna, os tachados 

modelos de ações revisionais – não seriam resolvidas meramente com uma 

declaração. 

 

  Logo, tem-se o ato ou negócio jurídico nulo de pleno direito do 

seu nascedouro que deve ser decretado, reconhecido como nulo, pois é 
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existente. Mas o respectivo ato ou negócio pode – e na maioria das vezes é o 

que ocorre – estes atos e negócios nulos ou contrários à ordem pública 

produzem efeitos. 

 

  Nestes termos e em absoluto, descarta-se a ação declaratória para 

decretação da abusividade de cláusula e seus efeitos, tanto nas demandas 

individuais como nas coletivas. 

   

  Não obstante, a possibilidade de liquidação e execução pode ser 

coletiva. Da comunicação do CDC com a Lei da Ação Civil Pública 

inicialmente será promovida uma única ação com fim de decretar a possível 

nulidade de cláusulas ou atos e negócios contrários à ordem pública. Esta 

seria comumente uma primeira fase da ação coletiva ou ação civil pública. 

 

  No segundo momento, mesmo que a liquidação ou a execução 

seja movida coletivamente por um dos legitimados, necessariamente cada 

parte deste todo coletivo deverá demonstrar como a cláusula abusiva 

decretada (ou o ato) o atingiu individualmente
278

. 

 

  Diante da liquidação, o aplicador do direito deverá realizar todo o 

exercício como se fosse uma demanda individual, ou seja, desconstituir os 

efeitos da cláusula já decretada como nula.  

 

  Soma-se a tal situação a busca da preservação do contrato com 

possibilidades de revisão, modificação e integração (art. 6º, V; e art. 51, § 2º 

do CDC). Sem qualquer dúvida, restará ao juiz um grande exercício de 
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 Não seria o mais correto, mas entende-se um novo processo de conhecimento. 
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transversalidades de efeitos das sentenças, principalmente ao fazer uso de 

medidas ex officio. 

 

  Grande importância – antes de tudo, tanto nas demandas 

individuais como nas demandas coletivas, não obstante as possibilidades do 

agir de ofício – sempre há de se respeitar os princípios do contraditório, 

dispositivo e da ampla defesa. Neste momento pode se afirmar que tal 

requisito é absoluto. 

 

  Inicialmente, hesitou-se em defender a decretação de ofício dos 

incisos do art. 51 do CDC que possuíam a natureza de cláusulas gerais ou 

conceitos legais indeterminados, admitindo tão somente o ato para as regras 

jurídicas. 

 

  No entanto, ante a teleologia do microssistema do CDC e a 

vontade do legislador ali exposta, alicerçada pelo status de ordem pública, tal 

hesitação caiu por terra. 

 

  Nas demandas legitimamente coletivas, na qual os interesses são 

metaindividuais, indisponíveis, onde se visa muito à coletividade, ao próprio 

mercado de consumo, à sociedade e seus anseios, é entendido que não há 

qualquer óbice, muito menos hesitação para decretação ex officio para todas 

as modalidades normativas previstas no art. 51 do CDC. Em tal sentido cabe 

ratificar a verdadeira dimensão e natureza de um direito coletivo lato sensu.  

 

  Vislumbra-se, perfeitamente na forma do art. 5º, XXXII da 

Constituição Federal, o Estado-Juiz realizando um verdadeiro papel de 

proteção dentre os direitos fundamentais coletivos. 
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  A despeito do nominado prequestionamento algumas 

observações devem ser tecidas. Inicialmente, tal requisito não passa da causa 

decidida em última ou única instância, esta é a previsão constitucional para 

fins de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial. Logo, para que algo seja 

decidido naquelas Cortes Excepcionais, obrigatoriamente, a controvérsia de 

direito tem que ter sido discutida no órgão a quo. 

 

  Não ignorando o efeito translativo dos recursos, o art. 257 do 

Regimento Interno do STJ e a Súmula Nº 456 do STF preveem o termo 

revisão permeando o sentido de re-julgar toda a causa. Opta-se pela leitura 

constitucional. 

 

  Acresce-se que quando se menciona ou se fala em ordem pública 

verificável em qualquer grau de instrução, este grau consiste na instância 

ordinária, ou seja, primeira instância e Tribunal de Justiça.  

 

  Ciente dos papéis dos Tribunais de Cassação e dos Tribunais de 

Revisão, no modelo pátrio podendo fazer este duplo papel, a apreciação nas 

vias ordinárias
279

 pelo STJ ou pelo STF tem de ter sido discutida no tribunal a 

quo. 

 

  Acrescendo ao esmiuçado controle contratual realizado pelo 

Estado-Juiz, soma-se o papel do Estado-Ministério Público com seu excelente 

instrumento de Controle Administrativo em Abstrato. Não obstante o veto do 

CDC para obrigatoriedade de envio dos contratos de adesão ao órgão 

ministerial, relembra-se que, além do rol não exaustivo de atribuições do 

Ministério Público na Constituição Federal, o instrumento do inquérito civil 
                                                      
279

 Em tal sentido descarta-se as situações onde estes funcionam como instâncias originárias ou de 

segundo grau. 
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permite a tal órgão muito mais além do que um mero controle contratual, ou 

seja, na regra do quem pode mais pode menos, a vigência de Controle em 

Administrativo em Abstrato é plena. 

 

  Na análise do paradigma, leading case REsp nº 1.061.530-RS, 

que deu origem à Súmula nº 381 do STJ, verificaram-se alguns avanços com a 

sedimentação de alguns precedentes, o que é válido àqueles que julgam 

sempre vinculados a decisões dos Tribunais Superiores, e um grande 

retrocesso. 

 

  Repete-se, sem fazer juízo de valor da causa, que principalmente 

nos contratos bancários, ou melhor, na rede de contratos coligados, inúmeras 

garantias e risco só para o vulnerável consumidor; a pedra de toque do CDC 

que é o direito à informação qualificada, não é explorada como deveria ser. 

 

  Muitas vezes no decorrer desta tese, pediu-se reserva, licença e 

vênia. No entanto, tratando-se da Súmula 381 do STJ assume-se total risco e 

responsabilidade em afirmar que, no mínimo, houve um exacerbado e 

tendencioso interesse, que foge das searas da máxima liberdade do direito, de 

qualquer método hermenêutico. 

 

  O estudo dos precedentes que justificaram Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas nada tem em comum com o referido teor desta súmula 381 do STJ. 

Confessa-se que o esforço não foi pouco com fim de achar um resquício de 

plausibilidade, que justificasse a súmula com os precedentes; no entanto, este 

restou fracassado. 
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  Falece a essência de uma norma, uma questão, uma matéria de 

ordem pública, seja de cunho instrumental ou material. Os precedentes se 

firmam em um "princípio" não jurídico, não positivado, do tantum 

devoluntum quantum appellatum. 

 

  Em apertada síntese, o princípio veda a apreciação na instância 

ordinária, ou seja, veda ao tribunal não apreciar ou conhecer matéria que não 

foi tratada pelo juízo a quo. Razoável entendimento até o limite de quando se 

tratar de uma norma, uma matéria, uma questão de ordem pública. 

 

  As reservas e o respeito chegaram ao limite máximo para 

qualificar tal súmula. Entretanto, como pretenso cientista do direito opta-se 

por um silêncio eloquente e manifestar-se com todo este estudo oferecido, 

manifestando-se no sentido que tal súmula é um equívoco. 
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