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Resumo: O artigo tem como objetivo elucidar as pessoas que celebram contrato de 

adesão. Embora estes contratos tragam benefícios e vantagens, eles por serem 

elaborados pelos fornecedores tendem a atender às necessidades destes, muitas 

vezes em prejuízo dos direitos do consumidor e também dos princípios contratuais, 

fato que gera o desequilíbrio contratual e afeta a sociedade. É evidente que as 

pessoas possuem meios legais de se protegerem diante dos abusos gerados pelas 

grandes companhias a respeito da criação desses contratos, onde somente o 

fornecedor pode redigi-lo sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

previamente qualquer cláusula do contrato, a não ser pela via mais difícil que é a via 

judicial, a livre manifestação de vontade por parte do consumidor é restrita, o único 

direito que o consumidor tem é o de contratar, tão somente aceitar as cláusulas 

previamente elaboradas pelo fornecedor e por isso, se faz necessário uma proteção 

da parte mais fraca (hipossuficiente) face esse descomedimento. Neste aspecto, 

importante foi o advento do Código de Defesa do Consumidor, pois este tem o 

objetivo de diminuir as desigualdades entre fornecedores e consumidores.  
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Abstract: The paper aims to elucidate the people who celebrate adhesion contract. 

Although these contracts provide benefits and advantages they for being drafted by 

the suppliers tend to cater to their needs, often to the detriment of consumer rights 

and also of contractual principles, a fact that generates the contractual imbalance 

and affects society. It is evident that people have legal means to protect themselves 

against the abuses generated by large companies concerning creation of these 

contracts, where only the supplier can write it without the consumer can discuss or 

modify any previously term of the contract, unless the more difficult path that is the 

judicial process, the free expression of will by the consumer is restricted, the only 

right that the consumer has is to hire, so only accept the clauses previously 

developed by the vendor and therefore it is necessary a protection of the weaker 

party (hyposufficient) face this extravagance. In this respect, important was the 

advent of the Consumer Protection Code, as it aims to reduce inequalities between 

suppliers and consumers  
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INTRODUÇÃO  

A enorme rapidez com que as relações de consumo se estabelecem 

importam em resoluções de acordos e negócios cada vez mais dinâmicos, contudo 

trouxe também uma grande preocupação quanto ao desequilíbrio entre as partes 

contraentes. Um dos efeitos mais notáveis desse fenômeno é a proliferação dos 

contratos de adesão, ou seja, contratos unilaterais elaborados, pelo fornecedor no 

qual o consumidor apenas “aceita ou recusa”, possuindo a mesma vinculação 

contratual existente nas demais modalidades.  

Surge então a lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa 

do Consumidor (CDC), estabelecendo meios para limitar a posição de superioridade 

contratual dada ao fornecedor em decorrência da unilateralidade, especialmente em 

virtude da hipossuficiência do consumidor frente às grandes empresas.  

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor houve avanços ao 

tratamento da proteção contratual do consumidor, e dentre estes avanços, encontra-

se no artigo 51 uma lista exemplificativa de cláusulas abusivas.  

O CDC institui normas imperativas, as quais proíbem a utilização de qualquer 

cláusula abusiva, definidas como as que assegurem vantagens unilaterais ou 

exageradas para o fornecedor de bens e serviços, ou que sejam incompatíveis com 

a boa-fé e a equidade, segundo o art. 51, IV, do CDC.  

Portanto, cláusulas abusivas são as que apresentam obrigações 

inadequadas, incoerentes, é a manifestação do abuso de direito no contrato, onde 

o redator das cláusulas contratuais, num contrato de adesão, por exemplo, tem o 

direito de redigi-las previamente, mas comete abuso, se, ao fazê-lo, o faz de forma 

a causar dano ao consumidor, colocando, então, o consumidor em desvantagem, 

demonstrando desequilíbrio contratual entre as partes, ferindo a boa-fé e a 

equidade.  

 

1. CONTRATO DE ADESÃO  

 

1.1 CONCEITOS E GENERALIDADES  

 

O contrato nada mais é do que um negócio jurídico bilateral, que visa criar, 

modificar ou extinguir direitos, caracterizando-se pela intervenção de duas ou mais 

pessoas, que acordam algo sobre determinada coisa, mesmo tendo interesses 5  

 



distintos sobre referido objeto. O contrato de adesão é um instrumento muito 

adotado nas relações de consumo. São elaborados, geralmente por uma das partes 

(proponente) e são usados no dia a dia das relações de consumo, pois já estão em 

modelos prontos para garantir a agilidade e execução dos negócios.  

Segundo Fran Martins o contrato de adesão (1958 p. 99) 

 

cedo se desenvolveram em larga escala e hoje são grandemente 
usados nos negócios comerciais. Significam uma restrição ao 
princípio da autonomia da vontade, consagrado pelo Código 
Civil Francês, já que a vontade de uma das partes não pode se 
manifestar-se livremente na estruturação do contrato. 

 
Para caracterização dessa espécie contratual exige-se a aceitação em bloco, 

por parte do consumidor aderente, de uma série de cláusulas pré-elaboradas 

unilateralmente. O tratamento legal do tema é destacado no art. 54 do Código de 

Defesa do Consumidor. Juntamente com a definição legal, as normas contidas no 

CDC albergam a tutela ao consumidor, impondo que as cláusulas contratuais 

deverão ser interpretadas da maneira mais favorável para a parte hipossuficiente na 

relação de consumo, ou seja, os consumidores.  

Código de Defesa do Consumidor  

 

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.  
§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a 
natureza de adesão do contrato.  
§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, 
desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, 
ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior.  
§ 3° Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar 
sua compreensão pelo consumidor.  
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do 
consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua 
imediata e fácil compreensão.  
§ 5° (Vetado). 

 



É notório na redação a cima do caput do art. 54 que o “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”.  

 

2. CLÁUSULAS ABUSIVAS  

 

2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS GERAIS  

Os contratos de adesão proporcionam o surgimento de cláusulas que podem 

ser caracterizadas como abusivas posto serem formuladas por uma das partes 

somente, facilitando o surgimento de cláusulas onerosas e excessivas para o 

aderente.  

Cláusula abusiva é aquela que é notoriamente desfavorável à parte mais 

fraca na relação contratual, ou seja, o consumidor, aliás, por expressa definição do 

art. 4º, nº I, do CDC. A existência de cláusula abusiva no contrato de consumo torna 

inválida a relação contratual pela quebra do equilíbrio entre as partes, pois 

normalmente se verifica nos contratos de adesão, nos quais o estipulante se outorga 

todas as vantagens em detrimento do aderente, de quem são retiradas as vantagens 

e a quem são carreados todos os ônus derivados do contrato.  

As cláusulas abusivas não se restringem aos contratos de adesão, mas 

cabem a todo e qualquer contrato de consumo, escrito ou verbal, pois o desequilíbrio 

contratual, com a supremacia do fornecedor sobre o consumidor, pode ocorrer em 

qualquer contrato, concluído mediante qualquer técnica contratual. O CDC visa a 

proteger o consumidor contra as cláusulas abusivas tout court e não somente o 

aderente do contrato de adesão. Daí a razão de as cláusulas abusivas estarem 

tratadas pelo CDC em seção diversa do regulamento do contrato de adesão, 

significando terem abrangência para além dessa forma de contratação em massa.  

Em suma, as cláusulas abusivas representam exercício abusivo da faculdade de 

exercer o contrato, posto que aquele que estipula as cláusulas visa o seu lucro, não 

se preocupando com os direitos do aderente.  

Todos os contratos são suscetíveis de abuso de direito, porém, nos contratos 

de adesão, em razão da limitação da vontade do aderente, fica mais visível este 

abuso e são facilmente encontradas cláusulas de irresponsabilidade, pactos 7  

 



comissórios, renúncia de direitos, eleições de foros e cessões de créditos. Alguns 

autores acreditam ser o abuso do direito a fonte inspiradora das cláusulas abusivas. 

João Bosco Leopoldino da Fonseca (1993, p. 127-128) é um dos defensores e 

explica:  

 
[...] uma cláusula contratual poderá ser tida como abusiva 
quando se constitui um abuso de direito (o predisponente das 
cláusulas contratuais, num contrato de adesão, tem o direito de 
redigi-las previamente; mas comete abuso se, ao redigi-las, o faz 
de forma a causar dano ao aderente). Também será considerada 
abusiva se fere a boa-fé objetiva, pois, segundo a expectativa 
geral, de todas e quaisquer pessoas, há que haver equivalência 
em todas as trocas. Presumir-se-á também abusiva a cláusula 
contratual quando ocorrer afronta aos bons costumes, ou 
quando ela se desviar do fim social ou econômico que lhe fixa o 
direito. A aferição dessas condições não se faz, contudo, através 
da indagação da real intenção das partes intervenientes do 
contrato.  
 

Percebe-se que nenhum contratante pode se utilizar o contrato para obter 

proveito ou lucro, sem primar pelos direitos do outro contratante e também pelos 

princípios contratuais.  

A abusividade se encontra no desrespeito aos direitos do aderente, bem 

como pela ausência dos princípios contratuais e não pelo fato de um dos 

contratantes já ter formulado previamente o contrato, justamente porque a cláusula 

abusiva representa o exercício abusivo da faculdade que tem um dos contratantes 

de predispor o conteúdo contratual.  

 

AUTORIZAÇÕES EXCEPCIONAIS DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS.  

O artigo 6º Inciso V do Código de Defesa do Consumidor abre uma exceção 

no sistema da nulidade absoluta as cláusulas, permitindo que o juiz revise ou 

modifique, a pedido do consumidor, as “cláusulas que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas” para ele em razão de 

fatos supervenientes.  

O art. 6º do CDC traz uma novidade na proteção contratual do consumidor. 

Em seu inciso V, referido artigo permite que o Poder Judiciário modifique as 8  

 



cláusulas referentes ao preço, ou qualquer outra prestação a cargo do consumidor, 

se "desproporcionais", isto é, se acarretarem o desequilíbrio do contrato, o 

desequilíbrio de direitos e obrigações entre as partes contratantes, a lesão.  

O Poder Judiciário, o Estado, em última análise, intervém na relação 

contratual de consumo, para sobrepor-se à vontade das partes, para modificar uma 

manifestação livre de vontade, para impor um equilíbrio contratual.  

 

CONCLUSÃO  

Diante das análises realizadas em doutrinas e artigos científicos pode-se 

concluir que o os contrato de adesão é uma relação de consumo bastante comum 

na vida das pessoas, muito embora, elas não a conheçam com esta nomenclatura. 

A maioria já celebrou este contrato sem os cuidados necessários para evitar 

cláusulas abusivas.  

Vê-se que o contrato de adesão caracteriza a realidade capitalista tanto do 

fornecedor, na busca pelo lucro, como pelo consumidor no êxito em adquirir o 

produto ou a prestação de serviço de forma rápida. Numa sociedade já marcada 

pala abrupta desigualdade, delegar plena autonomia ao predisponente para formular 

as cláusulas contratuais, é deixar ainda mais a mercê a parte hipossuficiente, que 

inúmeras vezes suporta encargos altíssimos.  

Após o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, essa realidade vem 

aos poucos sendo dirimida, pois o Estado através dessa norma de cunho social 

procura ter uma participação mais ativa na sociedade, como limitar a autonomia de 

vontade dos contratantes numa relação negocial.  

Enfim, é importante que o consumidor tenha mais cuidado ao celebrar este 

tipo de contrato, que de fato existe e é permitido, no entanto, há que se falar na 

defesa do consumidor para que se evitem possíveis danos causados pela falta de 

cuidado e informação ao assinar um contrato.  
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