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RESUMO 

 

Esta monografia é resultado da investigação sobre contratos no Código de Defesa 

do Consumidor e a influência da judicialização da política na integração e 

interpretação das regras que regem os contratos que versam sobre relações de 

consumo. Com enfoque direcionado preponderantemente nos contratos de 

financiamentos bancários, a pesquisa procurou estudar como a integração e 

interpretação das leis que regulam esses contratos fora feita pelo Poder Judiciário, 

de forma a não contemplar a legislação aposta no ordenamento jurídico para regular 

o negócio jurídico onde uma das partes é o consumidor, retrocedendo em suas 

decisões ao status quo ante da redemocratização do Brasil. Na sequência aborda 

pontos de reinterpretação de normas que regem os contratos bancários e seus 

reflexos na ação de revisão de contratos, em especial no que tange a modificação 

do § 3° do art. 192 da Constituição Federal, e a discussão sobre a Medida Provisória 

2170-36 de 2001, que trata permissão de capitalização de juros em dobro pelas 

instituições financeiras, atacada pela ADI 2316. Ainda, explana-se sobre 

modificações outras, tais como a aposição do art. 285-b no Código de Processo Civil 

e a criação de súmulas pelos Tribunais Superiores que acabam por inviabilizar, 

hodiernamente, a ação de revisão de contratos de financiamentos bancários. Ao 

final, cuidou-se de explicar o que é a judicialização da política buscando distingui-la 

do ativismo judicial. A pesquisa procurou manter conexão com a Ciência do Direito 

no sentido de demonstrar que a lógica jurídica do legislador constituinte deve ser 

preponderante em face da criação judicial do direito que deturpa a lógica 

constitucional. Buscou-se confirmar que não somente o ativismo judicial como 

também a judicialização da política, quando não se encontram em conformidade e 

não obedecem aos limites Constitucionais é nociva à evolução do Direito e atenta 

contra o Estado Democrático de Direito e a Separação dos Poderes.   

Palavras-Chave: Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Revisão de 

Contratos de Financiamento Bancário. Judicialização da Política. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This monograph is the result of research contracts in the Consumer Protection Code 

and the influence of the policy of legalization in the integration and interpretation of 

the rules governing contracts that deal with consumer relations. Focusing directed 

mainly in bank loan agreements, the research sought to study the integration and 

interpretation of laws governing such contracts had been made by the Judiciary so as 

not contemplate legislation bet in the legal system to regulate the legal business 

where one party is the consumer, kicking in their decisions to the status quo ante of 

the re-democratization of Brazil. In sequence addresses reinterpretation points of 

rules governing bank contracts and its effects on action review of contracts, in 

particular regarding the amendment of § 3 of article. 192 of the Federal Constitution, 

the discussion of Provisional Measure 2170-36, 2001, which deals with interest 

capitalization permission twice by financial institutions, attacked by ADI 2316. Still, it 

explains about other modifications, such as the affixing of art. 285-b of the Civil 

Procedure Code and the creation of overviews by the Superior Courts which 

ultimately derail concern came from the action of review of bank financing contracts. 

Finally, care was taken to explain what is the legalization of politics seeking 

distinguish it from judicial activism. The research sought to maintain connection with 

the Law of Science to demonstrate that the legal logic of the constitutional legislator 

shall predominate in the face of judicial creation of law that misrepresents the 

constitutional logic. We sought to confirm that not only the judicial activism as well as 

the legalization of politics, when they are not in compliance and do not obey the 

Constitutional limits is harmful to the development of law and undermines the 

democratic rule of law and the Separation of Powers. 

Keywords: Contracts in the Consumer Protection Code. Bank Financing Contract 

Review. Judicialization of Politics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho monográfico traz a lume uma complexa e intrincada 

discussão sobre os temas que concernem à revisão de contratos bancários e a 

judicialização da política.  

Sem a pretensão de exaurir o tema, posto se tratar de matéria bastante 

controversa e que extravasa o tema aqui abordado, o trabalho procura abordar 

questões que envolvem os empréstimos bancários e seus contratos e matérias 

correlacionadas onde a lógica do ordenamento jurídico é remodelada pelo fenômeno 

da judicialização no âmbito dos Tribunais Superiores. 

Os fenômenos sociais que ocorreram em todo mundo ao longo dos 

séculos nos indicam que a proteção ao consumidor nasceu progressivamente de 

uma coerência entre as modificações socioeconômicas produzidas em todo o 

mundo. 

A partir dos movimentos liberalistas pôde-se observar que os indivíduos 

se desacorrentaram de uma monarquia absolutista para evoluir para o Estado 

Democrático de Direito. Desse modo, erigiram suas constituições e seus códigos 

civis. 

O primeiro passo dessa evolução social a nível mundial foi a 

transformação da monarquia em Estado Mínimo. Cabia ao monarca apenas as 

atribuições de organizar internamente o país e protegê-lo contra ameaças externas 

que abalassem a sua soberania.  

No entanto, a sociedade evolui com o transcorrer do tempo, e o 

nascimento de uma nova organização social pós-industrialização reconfigura suas 

relações comerciais através das inovações tecnológicas e pelo esgotamento da 

abrangência de leis que não corresponderiam mais aos anseios da sociedade. 

Devido a esse esgotamento, eclode a necessidade de um ordenamento 

jurídico que não mais se regulasse pelo aspecto privatista típico dos códigos civis. 

Urgiu então a imprescindibilidade de uma legislação que contemplaria o direito do 

vulnerável da relação contratual, a fim de dirimir conflitos e equilibrar pólos 

desiguais.     

Nesse ínterim surgiram as primeiras leis de proteção ao consumidor, a fim 

de igualar o consumidor ao setor empresarial no caso de contendas envolvendo 

suas relações contratuais. 
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Dessa feita, no Brasil foi publicada a Lei 8078/90, introduzida no nosso 

ordenamento jurídico para regular as relações negociais sob a ótica do vulnerável. 

A visão privatista do direito, outrora importante, mas obsoleta na 

sociedade de massa, se demonstrou ineficaz e insuficiente para regular os negócios 

jurídicos entre consumidor e fornecedor. 

De modo infeliz, a ótica privatista, atrasada, continua sendo utilizada 

largamente para as fundamentações dos Tribunais Superiores na resolução de 

conflitos que envolva direitos do consumidor, lesando-os sensivelmente. 

Este modelo ultrapassado de resolução de contendas judiciais carece da 

aplicação dos regramentos insertos no ordenamento jurídico, não produzindo, 

portanto, igualdade material entre o consumidor e o fornecedor.  

Ademais, um dos centrais motivos desse raciocínio jurisprudencial 

obsoleto de resolução de conflitos se dá através do fenômeno da judicialização da 

política. 

A judicialização da política compreende a intervenção do Poder Judiciário 

na competência do Poder Legislativo, quando da integração e interpretação das leis, 

que não raramente desobedece à construção lógica feita pelo legislativo e pela 

doutrina. Dessa maneira, inúmeras vezes, se dá perversão de leis, e a 

desobediência à Constituição.  

Ainda que, incontáveis vezes seja inevitável a atuação do judiciário a fim 

de suprir determinadas lacunas deixadas pelo legislador ordinário, a interpretação 

dos Tribunais Superiores, corriqueiramente, se dá não conforme a Constituição e 

sim em uniformidade com interesses privados. Não se amolda ao propósito da 

CF/88, mostrando-se desleal, corrupta, ferindo nitidamente o equilíbrio entre os 

poderes. 

O Poder Judiciário se hipertrofia na medida em que o Estado Democrático 

de Direito entra em colapso. É visível o desrespeito ao sistema de freios e 

contrapesos inserto de modo expresso, objetivo e cristalino, na nossa Constituição 

Federal.  

Igualmente, salta aos olhos perceber que nossa legislação, inserida no 

ordenamento por meio de representantes legítimos, é deturpada e reinterpretada de 

acordo com convicções políticas e econômicas momentâneas, através de 

argumentos de política e não de argumentos de princípios. 
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Outrossim, as decisões dos Tribunais Superiores, através de suas 

súmulas e jurisprudências acabam por aprisionar os juízes de instâncias inferiores, 

não dando ensejo para que eles decidam através do livre convencimento motivado, 

impelindo-o a decidir não através das provas e teses inseridas nos autos do 

processo, e sim com as algemas que os Tribunais Superiores impõem. Estes juízes 

então – como também os operadores do direito – se tornam meros reprodutores das 

súmulas e decisões destes tribunais, numa franca robotização, onde se 

(re)produzem despachos padronizados. 

Nesse cenário, percebe-se a complexidade do tema que irá ser abordado. 

A uma, porque há uma inteligibilidade errônea e um mau emprego do direito do 

consumidor aos contratos de financiamentos bancários atuais, desequilibrando os 

contratantes a partir de resoluções retrógradas na apreciação do caso concreto. A 

duas, devido ao agigantamento do judiciário, que dentre todas as soluções possíveis 

escolhe aquela que, em conformidade a interesses privados, promove a deturpação 

da letra da lei, através da judicialização da política. 

Na prática, observa-se que a jurisprudência e as súmulas criadas pelos 

Tribunais Superiores se sobrepõem à Lei 8078/90. Esta criada legitimamente para 

regular especificamente para tratar de relações de consumo. Tal paradoxo aprisiona 

os juízes de primeira instância que se veem compelidos a reproduzir estas súmulas 

e teses, não lhes sendo possível aplicar a lei e a doutrina ao caso concreto, ainda 

que opostas a essa legiferação do judiciário. Este determina a interpretação, ainda 

que errada, numa óbvia imposição, de cima para baixo. 

Assim sendo, a práxis dos Tribunais de Justiça e dos juízes singulares de 

todo país, encontrando-se restrita a estas súmulas e entendimento jurisprudencial, 

produzem despachos padronizados e similares, com um pequeno número que se 

manifesta contrariamente, tendo sempre posteriormente suas decisões reformadas. 

Nesse caos promovido no âmbito do judiciário o único profundamente 

prejudicado é o consumidor, que se vê diante de uma lei maculada por 

decisionismos, que existe, mas que não é aplicada a seu favor. 

Torna-se imperioso, portanto, uma séria intervenção, de forma a 

reequilibrar os poderes, pondo fim a essa conduta nociva do uso da judicialização da 

política como meio de perverter uma legislação que foi posta no ordenamento 

jurídico do modo legítimo, com o propósito claro e objetivo de regular as relações 

negociais sob o enfoque do vulnerável. 
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Não são aceitáveis interpretações degeneradas, que retrocedem ao 

século XIX, cujo cunho liberalista teve um propósito em seu tempo, mas que 

hodiernamente é arcaico e equivocado para reger contendas advindas de uma 

relação de consumo. 

Isto posto, este trabalho se propõe a discutir se a visão privatista, 

individualista do Código Civil de 2002 aplicada ao direito contratual é suficiente para 

solucionar contendas que envolvam relações de consumo; se a judicialização da 

política deve se sobrepor à Lei 8078/90; e se a judicialização, quando utilizada de 

modo exacerbado, não estando em conformidade com a Constituição Federal de 

1988, não seria caso de ofensa ao sistema de freios e contrapesos. 

A partir da publicação da Lei 8078/90 – Código de Defesa do Consumidor 

houve a modificação da teoria dos contratos, para que se tornasse viável a aplicação 

da legislação especial de proteção ao consumidor. Desse modo, ultrapassou-se a 

antiga regulação dos negócios jurídicos, de forma que esta adquirisse um status 

social, dando novo viés a teoria contratual, o que se intitulou de função social dos 

contratos. 

A função social dos contratos, assim como a função social da propriedade, 

visou dar conotação social aos contratos, analisando-os sob o prisma do fraco da 

relação negocial, para a partir de então equilibrar os contratantes, igualando 

consumidor e fornecedor. 

Infelizmente, ainda hoje regulam-se as relações de consumo do mesmo 

modo como elas eram reguladas no passado, não contemplando, portanto, a nova 

teoria contratual. 

Dessa feita, relevante é a questão aqui abordada, na medida em que a lei 

federal inserta no ordenamento com o fito específico de regular estas relações está 

sendo deficitariamente empregada, face a utilização do Código Civil de 2002 na 

resolução destes conflitos, prática, como já afirmado em linhas anteriores, arcaica. 

Isto é reflexo da judicialização da política, que traduzindo a Lei 8078/90 ao caso 

concreto perverte-a, tornando-a ineficaz para o objetivo a que ela se propõe: a 

proteção do consumidor. 

A pesquisa feita neste trabalho é de suma importância, por observar que 

a que a prática da judicialização da política no tocante aos contratos de 

financiamento bancário, que em um dos pólos encontra-se o consumidor, é 
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nitidamente ofensiva ao sistema de freios e contrapesos e extremamente nociva ao 

Direito do Consumidor.   

O entendimento difundido pelos tribunais exprime uma construção lógica 

que retrocede ao Código Civil de 1916, dada a visão privatista do negócio jurídico 

baseado no princípio da força obrigatória dos contratos, que hodiernamente fora 

mitigado pela nova teoria dos contratos que se fundamenta no princípio da função 

social dos contratos. 

Há grande relevância intelectual nesta pesquisa, devido ao fato de que 

esses abusos interpretativos devem ser contidos, de modo que a lei federal que fora 

posta legitimamente na nossa ordem jurídica para efetivação dos direitos do 

consumidor deve ser respeitada e cumprida e não ter sua inserção deturpada ou seu 

conteúdo esvaziado. 

A investigação do tema proposto atina para esse tipo de abuso, restando 

demonstrado que decisões mal fundamentadas e parciais derivam da práxis errônea 

dos Tribunais Superiores que proferem entendimento contrários à lógica  

constitucional. 

Subsiste relevante importância social no estudo dos temas aqui 

propostos, por se tratarem as modificações e más interpretações do CDC aos 

contratos de financiamento bancário verdadeira usurpação da competência do 

legislativo quando a judicialização é utilizada não de modo a efetivar direitos 

fundamentais e sim quando ultrapassa os limites impostos pela Constituição Federal 

em interpretação extensiva que descontextualiza seu objetivo original, tornando o 

direito do consumidor por completo inefetivo. 

Dessa forma, o trabalho também se propõe ao deslinde de outros 

questionamentos fundamentais como: o que é a judicialização da política; qual a 

diferença entre judicialização da política e ativismo judicial; qual a influência da 

judicialização da política nos contratos de financiamento bancário que tem por base 

uma relação de consumo; que decisões políticas os Tribunais tem tomado em 

relação a esses contratos; e que influências essas decisões tem para o direito do 

consumidor. 

Dando continuidade à exposição dos temas aqui pesquisados, explanar-

se-á sobre a revisão de contratos de financiamento bancário, contratos de adesão, 

cláusulas abusivas, função social dos contratos além de temas polêmicos que 

envolvem esses contratos tais como: a problemática acerca da Medida Provisória 
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2.170-36 de 2001 que se contrapõe à súmula 121 do Supremo Tribunal Federal cuja 

inconstitucionalidade é arguida na ADI 2316 (ainda pendente de julgamento); 

súmulas do Superior Tribunal de Justiça que se contrapõem a Lei 8078/90 e a 

Constituição Federal, dando enfoque especial à súmula 381 do STJ que veda o juiz 

conhecer de cláusulas abusivas de ofício, pervertendo a lógica do ordenamento; a 

inserção do art. 285-b no Código de Processo Civil que fere nitidamente a 

Constituição Federal de 1988 já reconhecida por inconstitucional por alguns 

professores e operadores do direito; e crítica quanto a modificação da antiga 

redação do art. 192, em especial o seu parágrafo 3º. 

O art. 122 do Código Civil de 2002 autoriza a revisão judicial dos 

contratos, expondo que as regras que impossibilitem o negócio jurídico, ou o 

sujeitem ao arbítrio de uma das partes, são defesas. Dessa forma, autorizada estará 

a revisão judicial. 

Destarte, os pressupostos que permitem a revisão contratual decorrem da 

existência de regras impostas unilateralmente, de modo arbitrário, inviabilizando, no 

todo ou em parte, o negócio jurídico. É o caso, no que importa ao trabalho, das 

cláusulas abusivas contidas nos contratos de financiamento bancário. À vista disso, 

o Código Civil de 2002 preceitua em seu artigo 489, que são nulos os contratos que 

estabelecem arbitrariamente condições que favorecem apenas uma das partes. 

Estas condições arbitrárias são denominadas no Código de Defesa do 

Consumidor de cláusulas abusivas, estando dispostas no art. 51. As cláusulas 

abusivas são comumente encontradas em contratos de adesão. Estes, por sua vez, 

são contratos padrão, pré-fabricados, com cláusulas estipuladas por uma das partes. 

A Lei 8078/90 conceitua os contratos de adesão em seu art. 54, 

explicitando que são eles aqueles cujas cláusulas tenham sido estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, de modo que o consumidor 

não tenha a possibilidade de alterá-las. 

Com efeito, as instituições financeiras vêm há muito perpetrando abusos 

através de seus contratos de adesão, recheando seus contratos-padrão de cláusulas 

arbitrárias que só concedem benesses em favor próprio, onerando o contrato para a 

parte vulnerável que somente pode adquirir um financiamento se aceitar os abusos 

praticados contratualmente. 
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Ocorre que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a 

publicação da Lei 8078 de 1990, os contratos obedecem a uma nova ordem que não 

mais coaduna com a visão privatista do contrato que outrora fora bastante utilizada, 

pautada na autonomia da vontade e no pacta sunt servanda, pois a nova ordem 

constitucional-civil abarca a função social do contrato. 

Cláudia Lima Marques confirma o entendimento suprarreferido, ensinando 

que a concepção do contrato atual é compreendida através de uma concepção 

social, não somente na manifestação da vontade como também, primordialmente, 

nos efeitos que o contrato promoverá em âmbito coletivo, levando-se em 

consideração, especialmente, a condição econômica e social das pessoas 

envolvidas nestes contratos. (MARQUES, 2002, p. 175) 

Na busca incessante do equilíbrio contratual, na sociedade de massa 

contemporânea, a lei terá papel fundamental como limitadora e legitimadora da 

autonomia da vontade. A lei deverá proteger os interesses sociais, pautados na 

confiança assentada no vínculo, nas expectativas e na boa-fé as partes 

contratantes. (MARQUES, 2002, p. 175) 

O Código de Defesa do Consumidor tem o importante papel de reduzir os 

espaços reservados aos particulares à autorregulação de suas relações, através de 

normas imperativas, ainda que subsistam os conceitos clássicos como o do negócio 

jurídico e autonomia da vontade. Esta é a nova concepção do contrato no Estado 

Social, em que o elemento volitivo não é mais o traço central, sendo substituindo 

pelo elemento que mais importa à sociedade: o interesse social. (MARQUES, 2002, 

p. 175) 

Ainda que esta seja a nova concepção dos contratos, e que a Lei 8078/90 

e a Constituição Federal de 1988 determinem regras claras e específicas para 

regulamentar contratos que tem por base uma relação de consumo, os Tribunais 

Superiores continuam a aplicar o Código Civil de 2002 na resolução de conflitos 

surgidos destes contratos, em especial nos de financiamento bancário. 

Rizzatto Nunes ensina que essa prática equivocada é fruto da falta de 

estudo dos fenômenos ocorrentes na sociedade de consumo, existindo, portanto 

uma má interpretação e uma não compreensão acerca das regras dispostas pelo 

Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a maior parte dos operadores do direito 

foi formada com base na tradição privatista, sendo esta inadequada para entender a 

sociedade de massa do século XX. É por isso que não se assimila adequadamente 
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os regramentos específicos que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, 

concebendo dificuldades de interpretação das questões contratuais. (NUNES, 2012, 

p. 41- 42) 

Intimamente ligado ao panorama privatista de resolução de conflitos nos 

contratos de financiamento bancário no âmbito do judiciário, persiste a controvérsia 

a respeito da Medida Provisória 2.170-36/2001, que permite, em seu art. 5º, a 

capitalização, pelas instituições financeiras, de juros em dobro, em desrespeito à 

súmula 121 que proíbe essa prática. Por esse motivo foi instaurada a ADI 2316 

entendendo ser o art. 5º da referida MP inconstitucional, por ofensa ao ordenamento 

jurídico, residindo os argumentos de inconstitucionalidade formal e material, por não 

obediência aos pressupostos autorizadores da MP, bem como devido à matéria ser 

objeto de regulação por lei complementar. 

Dispõe o art. 5° da MP 2.170/2001 que “nas operações realizadas pelas 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização 

de juros com periodicidade inferior a um ano”. 

O art. 5° da MP 2.170/2001 padece de inconstitucionalidade formal 

objetiva por não obediência aos pressupostos de relevância e urgência, como 

também por ser vedada a edição de MP sobre matéria reservada à lei complementar 

(art. 62, §1°, III). Configura-se concomitantemente a inconstitucionalidade material 

porquanto a matéria tratada neste artigo é de competência do Congresso Nacional 

(art. 48, XII), além de contrariar normas constitucionais de fundo (arts. 5°, XXXII e 

XXXIII). 

As súmulas e jurisprudências dos Tribunais Superiores, através do 

fenômeno da judicialização da política, tem entendido até o momento que referida 

MP deve continuar sendo aplicada (até ulterior decisão na ADI 2316, ainda pendente 

de julgamento), tudo em favor das instituições financeiras. 

Os tribunais inferiores, por sua vez, alicerçando-se no entendimento dos 

Tribunais Superiores, têm deixado de aplicar as normas do Código de Defesa do 

Consumidor para aplicar normas contrárias às estabelecidas por esta Lei Federal e 

pela Constituição, desprivilegiando o legislador constitucional e ordinário. É o caso, 

por exemplo, da súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça que claramente proíbe 

o juiz de conhecer cláusulas contratuais abusivas ex officio. 

A Súmula 381 do STJ determina que “nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 
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O CDC é um direito fundamental (art. 5°, XXXII, CF), e não somente uma 

diretriz a ser seguida. É um código de defesa e não somente um código de proteção. 

Como consequência, tem aplicação imediata e vincula os indivíduos por possuir 

normas de ordem pública (art. 1°, CDC) e de observância obrigatória, devendo 

prevalecer sobre o interesse privado (art. 2035, CC). Essa é a denominada eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais. 

Dessa forma, o Estado tem o dever, através do Estado-juiz, de conhecer 

as cláusulas abusivas contratuais ex offício e declara-las nulas de pleno direito (art. 

51, CDC), ainda que os pedidos não tenham sido formulados. 

Como se pode observar a súmula 381 do STJ encontra-se em franca 

oposição a toda construção doutrinário-jurisprudencial que se fez pós CF/88. Esse 

raciocínio nos traz o infeliz entendimento de que normas de ordem pública podem 

ser afastadas pela simples vontade das partes. O STJ conseguiu com esta súmula 

retroceder ao Estado Liberal do séc. XIX, esquecendo-se que o Estado Liberal não 

fora suficiente para corresponder as expectativas de igualdade. 

Explanar-se-á também sobre a inserção indevida do art. 285-b no Código 

de Processo Civil por meio de Medida Provisória, que põe nova condição de 

procedibilidade para as ações que buscam revisar contratos de financiamento 

bancário, limitando assim o acesso ao judiciário. 

O art. 285-b do Código de Processo Civil de 1973 impõe que “nos litígios 

que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou 

arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor 

incontroverso”. 

O referido artigo foi aposto em nosso ordenamento jurídico através de 

uma medida provisória, padecendo de vícios de inconstitucionalidade formal e 

material. Primeiramente por não obedecer aos pressupostos de relevância e 

urgência necessários a edição de uma MP (art. 62, CF), em segundo lugar porque é 

vedada edição de MP sobre matéria que trate de direito processual civil. 

Ademais, a MP 589/2012, convertida na Lei 12.810/2013, refere-se a 

parcelamento de débitos junto a Fazenda Nacional, sendo o art. 285-b matéria 

estranha ao seu objeto, não guardando pertinência temática com o mesmo, ferindo o 

art. 7° da Lei Complementar 95/1998, afastando-se também do devido processo 

legislativo (art. 59, CF). 
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Outrossim, a suprarreferida MP, é contrária ao direito de acesso ao Poder 

Judiciário porque limita o acesso a justiça dos cidadãos carentes que deverão 

apresentar juntamente com a petição planilha de cálculos, o que gera custos aquele 

que depende da gratuidade judiciária. 

Ainda sobre temas concernentes aos contratos de financiamento 

bancário, este trabalho se dispõe a fazer uma breve crítica quanto à modificação do 

art. 192, § 3º da Constituição Federal de 1988, que em sua antiga redação continha 

uma vedação explícita que não carecia de regulamentação: A limitação de juros 

anuais a 12% ao ano. 

A antiga redação do art. 192 da CF/88 explicitava que “o sistema 

financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 

do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei 

complementar” e seu § 3º dispunha que “as taxas de juros reais, nelas incluídas 

comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à 

concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a 

cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em 

todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar”. 

Uma grande vitória da CF/88 foi a limitação dos juros bancários a 12% ao 

ano, contudo o poder econômico, possuindo enorme influência sobre a política, 

aproveitou-se da brecha existente no caput (norma a ser regulada por lei 

complementar) do artigo para afirmar que todos os dispositivos do artigo eram 

normas de eficácia contida. 

No entanto, José Afonso da Silva afirma que é um equívoco considerar as 

normas que mencionem uma legislação futura que as regulem como sendo eficácia 

limitada, porquanto possuem natureza imperativa e limitam o Poder Público. Dessa 

forma, não são destituídas de eficácia. 

Outrossim, o § 3º do art. 192 é norma apartada, que independentemente 

do seu caput vir a ser regulado por lei complementar, encerra uma vedação 

explícita, de eficácia plena e imediata. 

A doutrina norte-americana entende por auto-aplicáveis (correspondentes 

as nossas normas de eficácia plena) as normas completas no que determinam, 

sendo-lhes supérfluo o auxílio da lei, quando exprimem tudo o que intentam e 

realizam tudo o que exprimem. (Silva, 2002, p. 102) 
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Isto posto, este dispositivo da CF/88 não se encontrava sujeito à 

regulamentação, não tendo sido recepcionada a Lei 4.595/64 no que contrariava 

esta regra, e não o contrário, como da forma em que se estabeleceu o entendimento 

judicial. 

Esta limitação nunca fora aplicada, muito embora estivesse explícita a 

determinação no texto da CF/88. Infelizmente, após intensa divergência doutrinária e 

jurisprudencial, a questão foi decidida através da via formal com a Emenda 

Constitucional 40 de 2003, cabendo apenas fazer uma crítica quanto essa 

modificação. 

A pesquisa também aborda definições como a de judicialização da política 

e ativismo judicial, explicando suas diferenças e os reflexos da judicialização nos 

contratos de financiamento bancário. 

Ambos são a ingerência do Poder Judiciário em temas de larga 

repercussão que originariamente deveriam ser discutidos, preponderantemente, no 

âmbito do Poder Legislativo. Diferem, no entanto, por ser o ativismo judicial uma 

opção ideológica, filosófica ou metodológica da Corte, enquanto na judicialização da 

política o judiciário é provocado para se manifestar nos limites dos pedidos 

formulados. (BARROSO, 2003, p. 3 – 5) 

A intervenção do judiciário, tanto no ativismo quando na judicialização, é 

perigosa à medida que a escolha subjetiva do juiz é capaz de, através de seu 

desejo, suas subjetividades, fazer tirar da CF/88 tanto a evolução social que ela 

propõe, como também por barreira intransponível na busca dessa evolução. ( 

GARAPON apud STRECK, 2013) 

Nas mais importantes decisões acerca de contratos de financiamentos 

bancários, através da judicialização da política, o Poder Judiciário claramente se 

sobrepõe ao Legislativo, proferindo decisões contramajoritárias, num atentado 

notório ao Estado Democrático de Direito. 

Dessa forma, percebe-se a disposição que os Tribunais Superiores têm 

em decidir a favor das instituições financeiras, em total desrespeito ao direito do 

vulnerável, permitindo que abusos praticados por referidas instituições sejam tidos 

por legítimos. É uma verdadeira extorsão legitimada pelo judiciário. 

A rotina dos tribunais inferiores não é diferente. No âmbito dos Tribunais 

de Justiça de todo o país, as ações que buscam revisar os contratos bancários 

judicialmente obedecem à práxis dos Tribunais Superiores, inviabilizando o sucesso 
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dos consumidores em tais demandas, que se acham desmoralizados por um 

judiciário injusto, político e elitista. 

É de se considerar inaceitável que o Poder Judiciário, por meio de suas 

súmulas e jurisprudências legisle, deformando o objetivo do legislador ordinário 

quando da publicação da Lei 8078/90 e primordialmente a do legislador constituinte, 

em desrespeito à efetivação do direito fundamental do consumidor. É necessário 

refrear essa prática perniciosa para que a ordem constitucional não seja corrompida. 

Desse modo, observa-se o quão complexa e intrincada é a pesquisa a que 

o trabalho intenta investigar aprofundadamente, ainda que sem exaurir o tema.   
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2 HISTÓRICO DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

2.1 ANÁLISE DA VISÃO PRIVATISTA FACE À APLICABILIDADE DA LEI 8078/90 

ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

Preliminarmente, faz-se necessária uma análise sobre como se dá, até os 

dias atuais, a inteligibilidade e aplicabilidade do direito do consumidor ao caso 

concreto. Empós discorrer-se-á sobre seu nascedouro no Brasil. 

Permanece, até os dias de hoje, uma incorreção no que tange a 

interpretação e o emprego do Código de Defesa do Consumidor no Brasil devido à 

antiga visão privatista dos contratos. (NUNES, 2012, p. 41) 

Outrora, os contratos eram regidos somente pelo Código Comercial e pelo 

Código Civil de 1916, que se pautava pela mínima intervenção do Estado nas 

transações entre os indivíduos baseada no antigo princípio do pacta sunt servanda. 

Grande parte dos estudiosos e operadores do direito têm enorme 

dificuldade em compreender e aplicar o Direito do Consumidor ao caso concreto, 

exatamente devido à problemática que gira em torno da interpretação, intelecção e 

aplicação da lei 8078/90, remontando um período em que a busca pelo Estado 

Liberal era não somente incessante como essencial à época. Desta feita, esse 

raciocínio obsoleto, não comporta mais nenhuma utilidade no atual panorama 

econômico-político-social mundial. Isso ocorre, porque, a maioria dos estudiosos e 

operadores do Direito não foram preparados pesquisando os fenômenos ocorrentes 

na sociedade de consumo (NUNES, 2012, p.41). 

Com isso, a visão que se tem do Direito do Consumidor, hodiernamente, 

é, ainda, de cunho privatista, ou seja, aplicando-se as regras da lei 8078/90 de 

acordo com o Código Civil. As relações negociais se pautam, ainda, em uma era em 

que havia a necessidade de limitar o poder do Estado nas relações entre os 

indivíduos, que encontravam-se aprisionados a um sistema de governo monárquico. 

Com o advento do movimento Constitucionalista Clássico, surgido a partir 

das revoluções liberais (do século XVIII até a primeira grande guerra), erigiram-se as 

primeiras Constituições, em especial a dos Estados Unidos da América e da França, 

que asseguraram o liberalismo político e econômico conduzido pelo Estado Mínimo. 

Este, por sua vez, limitava-se a assegurar a ordem interna do país e realizar a 

segurança contra invasões externas. 
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Nesse ínterim, nasce o Código de Napoleão de 1804, que apesar de não 

ser o primeiro diploma civilista mundial, certamente é o mais expressivo de sua 

época, sendo o primeiro a obter êxito na regulamentação das relações privadas, 

influenciando os demais sistemas legais de inúmeros países. O negócio privado era 

regulamentado apenas pelo Code Civil de 1804, não cabendo ao Estado intervir 

nestas relações, sendo estas somente disciplinadas pelo referido código e pelos 

pactos entre os indivíduos. 

Nesse desiderato, os eventos históricos nos permitem observar que a 

forma de interpretar as relações negociais sofre, ainda, forte influência dos 

movimentos que se fundam na intervenção mínima, perfazendo assim uma enorme 

dificuldade de compreensão, acepção e aplicabilidade da lei 8078/90 nos atuais 

trâmites judiciais do Brasil. 

Apoiando o afirmado acima, leciona Rizzato Nunes (2012, p. 41-42): 

 

A grande dificuldade que existe hoje de compreensão das regras brasileiras 
instituídas pela lei de proteção ao consumidor reside nesse aspecto típico 
da nossa memória jurídica. Apesar de a lei ter vigência desde 11 de março 
de 1991, a maior parte dos estudantes ainda veio sendo formada tendo por 
base a tradição privatista, absolutamente inadequada para entender a 
sociedade de massa do século XX. É por isso que, se não apontarmos, 
ainda que sucintamente, os pressupostos formadores da legislação de 
consumo, acabaremos não entendendo adequadamente por que o CDC 
traz um regramento de alta proteção ao consumidor na sociedade capitalista 
contemporânea, com regras específicas muito bem colocadas e que acaba 
gerando toda a sorte de dificuldades de interpretação das questões 
contratuais, da responsabilidade, da informação, da publicidade, do controle 
in abstrato das cláusulas contratuais, das ações coletivas, enfim, 
literalmente de tudo o que está por ele estabelecido.  

 
A lei 8078/90 foi publicada em 11 de setembro de 1990, incluída no 

ordenamento jurídico pátrio a mais de duas décadas, e, ainda assim, é tida por uma 

legislação de proteção ao consumidor de nascedouro atrasado. Exemplo disso é que 

os Estados Unidos da América, maior expoente do sistema capitalista, já havia posto 

em seu ordenamento o Shermam Antitrust Act de 1872. Do mesmo modo ocorreu na 

França, com seu Code Civil de 1804, a prática forense no nosso país, foi da 

aplicação, durante todo o século, do Código Civil às relações de consumo. Lei esta 

que entrou em vigor em 1917, fundada na tradição do direito civil europeu do século 

anterior. 

O Código Civil de 2002 possui regramentos contratuais que não devem 

viger em se tratando de relações de consumo. Dessa forma, a aplicação dessas 
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regras às relações de consumo, durante todo século, tornou a solução das 

contendas equivocada, trazendo como herança o erro que ainda permanece na 

nossa formação jurídica, influenciando a forma de como as relações de consumo 

são vistas. Por isso é que ocorre toda sorte de dificuldades na interpretação e 

compreensão de um texto que é claro, objetivo e perfeitamente inteligível, que diz 

respeito a um novo corte feito no sistema jurídico, regulando de forma específica as 

relações envolvendo consumidores e fornecedores (NUNES, 2012, p. 42). 

O Direito do Consumidor é um direito consagrado para a proteção do 

vulnerável na relação de consumo, dessa forma, afasta-se dos postulados do direito 

privado clássico de origem no jusracionalismo dos séculos XVII e XVIII, reproduzidos 

nos Códigos Civis do século XIX, em especial no Código Civil de Napoleão. 

O direito privado clássico, com eixo nos códigos civis, exprimiu todo o 

direito privado de uma era, consistindo em uma interpretação estrita das suas 

normas que não era capaz de abranger casos extraordinários, em que era 

necessária a proteção do vulnerável, sendo formado apenas por regras que deviriam 

ser obedecidas tal como dispostas, em interpretação exegética, sendo o código claro 

e racional, com linguagem tecnicista, não comportando casos outros, por meio de 

uma interpretação extensiva, o que dificultava, e ainda dificulta a proteção do 

vulnerável da relação negocial (MIRAGEM, 2013, p. 38). 

Todavia, outro evento histórico modificou sensivelmente as relações de 

consumo, devido a uma forte mudança na estrutura dos países capitalistas e seus 

modelos de negócio. 

A Primeira Grande Guerra Mundial, através dos avanços tecnológicos 

militares, estabeleceu posteriormente a conflagração, uma crescente indústria de 

bens de consumo de massa. Nesse mesmo momento houve também o aumento da 

massificação do crédito, além de uma maior atividade publicitária. Como inovação do 

cenário econômico pós-guerra, houve a readequação das leis, influenciando 

alterações no Código Civil de 1916, reformando os modelos contratuais até então 

vigentes no Brasil e no mundo (MIRAGEM, 2013, p.39). 

Nesse cenário do pós-guerra (e também pós-industrialização), cada vez 

mais corriqueiro tornou-se o aumento significativo dos serviços e produtos 

industrializados frente aos manufaturados, ocorrendo assim uma maior demanda e 

oferta, criando uma espécie de “standartização” da produção, com o custo final do 

produto diminuído, atingindo um sem número de pessoas. 
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Com isso, nasce a sociedade de massa, derivada desse sistema de 

produção standartizado que ganhou força com o pós-guerra através do surgimento 

da tecnologia de ponta, do fortalecimento da informática, incremento das 

comunicações, et cetera. 

A sociedade de massa tem como principal característica a produção em 

larga escala, de forma que o planejamento e fabricação se dão de forma unilateral 

pelo fabricante. Ele detém todo plano, execução e reprodução de bens e serviços, 

com o fito de ofertá-los a o maior número de pessoas. É a produção em série. Inicia- 

se com o custo suficiente para fabricação de um único produto para depois 

reproduzi-lo milhões de vezes em série, reduzindo o custo final para que se torne 

acessível e seja adquirido pelo maior número de pessoas possível. Este é o modelo 

de produção industrial da sociedade capitalista contemporânea, que pressupõe um 

planejamento estratégico e unilateral do fornecedor (NUNES, 2012, p. 44). 

Não diferentemente ocorreu com os contratos. Após a fabricação de 

produtos em série, os contratos passaram a ser confeccionados também em massa 

e estipulados de forma unilateral, onde somente o fornecedor dita as regras da 

negociação comercial. Surgem a partir deste momento os contratos de adesão, 

cabendo ao consumidor apenas apor a assinatura, não participando da feitura ou 

discussão das cláusulas que regem o contrato. Se antes os contratos eram um 

consenso entre duas ou mais pessoas, hoje em dia trata-se de uma verdadeira 

imposição unilateral de cláusulas criadas por quem fornece o produto e/ou serviço. 

Este é o modo de produção existente desde o século passado até os dias 

atuais, que até 1991 foi regulamentado pelo Código Civil de 1916, por completo 

inadequado para tratar das relações de consumo. Nesse panorama do direito 

contratual, a práxis privatista, nos fez enxergar os negócios jurídicos que tem por 

base uma relação de consumo como derivados do obsoleto princípio do pacta sunt 

servanda, de forma que os contratos devem ser cumpridos tal como foram 

estabelecidos, não sendo expostos à intervenção do Estado, fundados, somente, na 

autonomia da vontade. 

As relações contratuais fundadas no Código Civil sob o pálio do princípio 

do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, dentro do contexto 

contemporâneo da sociedade de massa, demonstram claramente a ineficácia em 

estabelecer uma paridade entre consumidor e fornecedor. Na procura por um 

equilíbrio orientado pela igualdade material – e não pela meramente formal existente 
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à época da Revolução Francesa – fez-se mister erigir uma legislação de proteção ao 

consumidor, dando ênfase à defesa dos mais frágeis na sociedade de consumo de 

massas. 

Ainda assim, hoje em dia, há uma enorme dificuldade de implementação 

dessa legislação protetiva, exatamente devido a essa mentalidade histórica 

retrógrada privatista que é existente até os dias de hoje e persiste na prática de 

regulamentar as relações de consumo. 

Sobre a questão em comento, importante transcrever as palavras de 

Rizzato Nunes (2012, p. 45-46), que explica a dificuldade da inserção do Código de 

Defesa do Consumidor atuando sobre o caso concreto pautado pela relação de 

consumo: 

 

Sabe-se que nas relações contratuais no direito civil, no direito privado, há 
um pressuposto de que aqueles que querem contratar sentam-se à mesa 
em igualdade de condições e transmitem o elemento subjetivo volitivo de 
dentro para fora, transformado em dado objetivo num pedaço de papel. [...] 
São proposições que, organizadas em forma de cláusulas impressas num 
pedaço de papel, fazem surgir o contrato escrito. É a tentativa de 
delineamento objetivo de uma vontade, portanto elemento subjetivo. É a 
escrita — o tipo de contrato — que o direito civil tradicional pretende 
controlar. [...] Então, quando nos referimos às relações contratuais 
privatistas, o que se faz é uma interpretação objetiva de um pedaço de 
papel com palavras organizadas em proposições inteligíveis e que devem 
representar a vontade subjetiva das partes que estavam lá, na época do ato 
da contratação, transmitindo o elemento subjetivo para aquele “Sabe-se que 
nas relações contratuais no direito civil, no direito privado, há um 
pressuposto de que aqueles que querem contratar sentam-se à mesa em 
igualdade de condições e transmitem o elemento subjetivo volitivo de dentro 
para fora, transformado em dado objetivo num pedaço de papel. E uma vez 
que tal foi feito, pacta sunt servanda, isto é, os pactos devem ser 
respeitados. [...] Acontece que isto não serve para as relações de consumo. 
Esse esquema legal privatista para interpretar contratos de consumo é 
completamente equivocado, porque o consumidor não senta à mesa para 
negociar cláusulas contratuais. Na verdade, o consumidor vai ao mercado e 
recebe produtos e serviços postos e ofertados segundo regramentos que o 
CDC agora pretende controlar, e de forma inteligente. O problema é que a 
aplicação da lei civil assim como a memória dos operadores do direito 
geram toda sorte de equívocos. Até a oferta, para ilustrarmos com mais um 
exemplo, é diferente nos dois regimes: no direito privado é um convite à 
oferta; no direito do consumidor, é uma oferta que vincula o ofertante. [...] 
Então esta era, foi e ainda é, uma situação que acabou afetando o 
entendimento da lei. Se não atentarmos para esses pontos históricos do 
fundamento da sociedade contemporânea, teremos muita dificuldade de 
interpretar aquilo que o CDC regrou especificamente (NUNES, 2012, p. 45-
46). 

 
Depreende-se do exposto acima à extrema importância da introdução do 

Código de Defesa do Consumidor em nosso ordenamento jurídico, uma vez que na 

sociedade de massa hoje existente, com a assustadora massificação dos contratos, 
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adotam-se práticas agressivas que reduzem sensivelmente a liberdade de contratar 

do consumidor. Com isso, urge a necessidade do reconhecimento dessas situações 

pelo direito, contemplando assim a proteção do vulnerável. A liberdade de contratar e 

o princípio da autonomia da vontade, que rege o direito civil clássico, tornam-se 

obsoletas perante as relações de consumo. A lei 8078/90 é a única capaz de gerar 

equilíbrio e justiça no seio dessas relações contratuais, exprimindo a importância da 

proteção do mais fraco na sociedade de massas. (MIRAGEM, 2013, p. 39) 

Em se tratando do aspecto hermenêutico, o CDC é lei especial que 

derroga a lei geral. Por consequência, as normas da Lei 8078/90 derrogam o Código 

Civil de 2002 e demais legislações infraconstitucionais no que diz respeito às 

relações de consumo. 

Isto posto, inapropriado é o tratamento jurídico a que contratos que tem 

por base uma relação de consumo se submetem, fundados no liberalismo, cujo 

modelo é arcaico e ineficaz na solução de conflitos da sociedade de massa 

capitalista contemporânea. 

 

2.2 DEFINIÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR E SUA INCLUSÃO NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 

 

A nomenclatura “direito do consumidor” refere-se ao surgimento de uma 

nova concepção inserta na “teoria da relação jurídica”, estritamente conectada à 

efetivação de um ato de consumo, fazendo parte da relação consumerista, e 

interligada à intervenção e/ou exposição às relações no âmbito do mercado de 

consumo. 

O regimento jurídico do Direito do Consumidor tem por pressupostos a 

existência de um mercado, de uma produção, da comercialização e consumo, e de 

eventos característicos inseridos na história e economia atuais. 

No percorrer de uma sociedade inserida em uma avançada relação de 

consumo pós-industrial, onde os fenômenos e processos caracterizam-se por um 

consumo massivo de bens e serviços, faz-se mister a regulamentação desse 

complexo sistema de câmbio massificado, justificando-se assim, a existência de um 

direito contemplado sob a ótica do vulnerável, ou seja, o que adquire ou utiliza 

produtos e serviços, não tendo produzido ou promovido sua prestação, razão que 

infere a sua falta de domínio ou destreza suficiente para se situar em condição de 
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equilíbrio na relação contratual. 

O Direito do Consumidor, portanto, é fundado na análise sobre a 

regulação das relações de consumo e não sobre a crítica acerca dessas relações, 

visando à proteção da parte vulnerável. Dessa forma, tem por diretriz fundamental o 

equilíbrio entre as partes como consagração do princípio constitucional da igualdade, 

da mesma forma que ressalta o aperfeiçoamento do mercado de consumo, através 

do intermédio da regulação do comportamento de seus agentes. Neste enfoque, são 

evidentes os proveitos que se deram com o surgimento do Direito do Consumidor no 

Brasil há quase duas décadas. A análise e entendimento dessa nova disciplina 

jurídica deve se dar através da realização de parâmetros de uma nova ordenação de 

mercado, na relação entre todos os agentes econômicos e destinatários finais dos 

produtos e serviços produzidos, tendo em vista o princípio da solidariedade como 

marca da atual ordem econômica, consagrado em nossa Carta Magna (artigos 1º, IV 

e 170, CF/88) (MIRAGEM, 2013, p. 33). 

 

2.3 O DIREITO DO CONSUMIDOR: ELEMENTOS QUE ANTECEDEM E 

INTEGRAM O SEU NASCEDOURO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 

 

De inicio, deve-se ressaltar que o perfil das Constituições Federais 

promulgadas nos países ocidentais tem forte cunho político-ideológico, propondo um 

ideal de sociedade, um dever ser, dessa forma não descreve a sociedade tal como 

ela factualmente é. Esse padrão encontra origem nas constituições do pós-guerra, 

em especial a da Alemanha da 2ª grande guerra, na qual foram dispostos em seu 

texto, logo no artigo 1º, os diretos fundamentais do homem e do cidadão, restando 

primada, portanto a dignidade da pessoa humana como bem intangível. Por sua vez, 

a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reproduziu em seu texto o 

mesmo postulado da Constituição Alemã, em seu artigo 1º, III: “a dignidade da 

pessoa humana é um bem intangível”. 

Desta feita, um dos postulados essenciais em favor do Direito do 

Consumidor é o denominado “princípio da dignidade da pessoa humana”, 

constituindo-se na valoração moral e espiritual inerentes ao ser humano, expressão 

máxima do Estado Democrático de Direito. 

A dignidade da pessoa humana, que precedeu toda base e fundamento 

dos ordenamentos jurídicos pátrios e alienígenas, foi discursada por Immanuel Kant 
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em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, aduzindo que “No reino 

dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, 

pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima 

de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma 

dignidade.” Este importante princípio é extraído da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789 da França. 

       No que diz respeito aos direitos humanos atuando na esfera 

individual e coletiva dos homens, Robert Alexy (apud MIRAGEM, 2013, p. 45) nos 

explica que “os diretos humanos só podem desenvolver seu pleno vigor quando 

garantidos por normas de direito positivo”. A Constituinte brasileira, afeita a essa 

constatação, não apenas garantiu os direitos do consumidor como direito e princípio 

fundamental, como também determinou ao legislador a realização de um sistema de 

caráter normativo, garantidor da proteção estabelecida pela Constituição Federal de 

1988.  

Depreende-se, a partir dos pressupostos acima delineados, que esse 

princípio é a grande primeira base da instituição do Código de Defesa do 

Consumidor no seio da legislação brasileira, do mesmo modo que foi nos demais 

ordenamentos jurídicos ocidentais, fundamentando-se eles nos efeitos da 2ª grande 

guerra. 

Um outro elemento que respalda o nascedouro do Direito do Consumidor 

encontra-se em um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, elencado 

no art. 1ª da Constituição Federal de 1988, aduzindo que: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 

 

O art. 170, IV, nos presenteia com mais um dos pressupostos 

garantidores do Direito do Consumidor, restando demonstrado que “os valores 

sociais do trabalho” e a “livre iniciativa”, princípios ínsitos ao Estado de Direito, 

constituem arcabouço necessário à implementação da Lei 8078/90. Esse postulado 

quer nos informar que a República Federativa do Brasil está alicerçada nos valores 

sociais do trabalho como também na livre iniciativa, não sendo eles excludentes 
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entre si. A livre iniciativa deve ser interpretada de forma a sofrer limitação pelo valor 

social do trabalho, ou seja, no contexto da sociedade capitalista contemporânea, a 

livre iniciativa não pode se dar de maneira ampla, total e irrestrita, ao contrário, seu 

excesso dá ensejo à responsabilidade social. 

Outrossim, o art. 5º, XXXII da CF/88 consagra em seus direitos 

fundamentais, os direitos transindividuais, destinados à proteção do gênero humano. 

Dentre esses direitos, destaque-se o da proteção ao consumidor, concebido como 

direito fundamental de terceira dimensão (ou geração), onde “o Estado promoverá, 

na forma da lei, a defesa do consumidor”. 

Como assinalado em linhas anteriores, nossa Constituição é diretiva. À 

vista disso, o estabelecimento da norma programática supracitada, consubstancia 

uma diretriz a ser seguida, estabelecendo caminhos à que os órgãos estatais estão 

submetidos, atendendo a vontade do legislador constituinte. 

 

2.4 PUBLICAÇÃO DA LEI 8078/90 E SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Desincumbindo-se da confecção e publicação de uma legislação com o 

propósito de proteção ao consumidor, o legislador constituinte, prescreveu que o 

Congresso Nacional teria de elaborar, no prazo de 120 dias, a referida legislação, o 

que só veio ocorrer quase dois anos após a promulgação da Constituição Federal de 

1988 (PASQUALOTTO, 1990, p. 52). 

O diploma de proteção ao consumidor deveria ser inserido no 

ordenamento jurídico através de anexação ao Código Civil, entretanto seria 

demasiado difícil devido ao extenso número de leis existentes em nosso 

ordenamento, portanto, maior facilidade houve em fazer nascer um código. Esta 

forma de inserção de leis não é prática nas legislações alienígenas, contudo é 

tradição no nosso sistema, que segue a tendência da especialização. Isto posto, o 

Brasil tornou-se o pioneiro na criação de um Código de Defesa do Consumidor. 

A lei 8078/90 consagrou um novo microssistema de direitos e deveres 

afetos às relações de consumo, aproximando de forma mais efetiva as proposições 

normativas dos fatos da vida que regula. Distingue-se então do tradicionalismo 

histórico dos códigos de direito privado, arquitetados sob os auspícios da 

racionalidade liberal-individualista dos séculos XVIII e XIX (MIRAGEM, p. 45, 2013). 

Enfatize-se que a gênese do Direito do Consumidor no Brasil é deveras 
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recente e por isso débil, devido à conjuntura em que o país encontrava-se 

alicerçado. 

Nos anos 70, deu-se início a uma maior movimentação dos 

consumidores, ainda que encontrassem dificuldades socioeconômicas no país. Se 

de um lado o Brasil era uma das maiores economias do mundo ocidental, por outro 

era – e ainda é – um país com enorme desigualdade social, sendo esta interna e 

entre regiões, dificultando sobremaneira a implementação da legislação de proteção 

ao consumidor. 

Nesse período, o país encontrava-se em uma ditadura militar desde 1964, 

fazendo com que qualquer organização ou associação fosse tida por atentatória à 

segurança do Estado. Submetidos ao regime militar, mesmo uma organização não 

ideológica, como as associações de consumidores, enfraqueceu-se sob os 

espectros dessa ditadura, diminuindo sobremaneira a capacidade de organização e 

de luta dos consumidores por seus direitos, até mesmo os mais básicos 

(VASCONCELLOS E BENJAMIN, 1993). 

Através desse panorama, pode-se analisar, mesmo com a industrialização 

já atuante desde antes da década de 70, por meio da construção político-social, 

haver enorme dificuldade no que tange a inserção das normas de proteção ao 

consumidor. 

O fato é que, somente após o chamado “milagre econômico”, elevadas 

taxas de crescimento econômico e constante urbanização, é que o consumo 

aumentou, amadurecendo a sociedade de consumo, surgindo a partir de então os 

movimentos de consumidores. Portanto, imperioso se fez a regulação das relações 

de consumo, amadurecidas precocemente. 

Infere-se do supramencionado que as conquistas dos consumidores 

deram-se mais em decorrência dos acontecimentos históricos registrados no Brasil, 

através da percepção pelo legislador da necessidade de regular uma problemática 

insustentável no mercado de consumo e, da necessária introdução de direitos que o 

antigo regime negava, do que pela pressão surgida das organizações de 

consumidores. 

Na fase que antecedeu a promulgação do Código de Defesa do 

Consumidor, a legislação de proteção dos consumidores era extremamente 

deficitária, regulando-se apenas pelo Código Civil de 1916. Existia um descompasso 

entre a legislação civil, criada para uma sociedade predominantemente agrária, e a 
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legislação regulamentadora das relações de consumo com dever de regular estas 

mesmas relações, regendo uma sociedade predominantemente industrial e urbana. 

Dessa forma, de modo ineficaz e insuficiente deu-se a regulação dessas relações 

por meio do Código Civil. 

Processualmente, o cenário era ainda pior. Era não existente órgão 

incumbido ou legislação que permitisse a representação do consumidor em juízo. 

Somente por meio da Lei de Ação Civil Pública, datada de 1985, foi dado ao 

Ministério Público, associações e órgãos públicos, legitimidade para propositura de 

“ações de responsabilidade por danos causados ao consumidor” (VASCONCELOS & 

BENJAMIM, 1993, p. 270). 

No entanto, ainda que houvesse uma evidente deficiência legislativa, 

vinha-se criando institutos protetivos, tal como o Conselho Nacional de Defesa do 

Consumidor, dando dimensão nacional à proteção deste. Com isso, criou-se uma 

comissão de juristas encarregados do anteprojeto do CDC, mesmo antes da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Em seu anteprojeto, o Código de Defesa do Consumidor, sofreu grande 

influência da resolução nº 39/248 da Organização das Nações Unidas. Dessa forma, 

um dos méritos da construção do anteprojeto foi abarcar a legislação estrangeira, 

permitindo que o Brasil se alinhasse às políticas de proteção ao consumidor, que se 

faziam necessárias em todo o mundo, derivando daí o despertar dos setores oficiais 

e privados de consumo para a constituição de uma das legislações mais modernas 

de proteção ao consumidor. 

Conforme dito anteriormente, somente após mais de 20 anos de regime 

militar, foi que o Brasil promulgou sua Constituição Federal em 1988 pela primeira 

vez elencando alguns direitos básicos do consumidor, bem como dispondo em seu 

capítulo “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” a afirmativa de que o 

Estado é responsável pela proteção do consumidor. 

Em um outro capítulo da Constituição Federal, explicita que “a ordem 

econômica” observará a defesa do consumidor. 

Finalmente, no art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), estabeleceu que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação 

da CF/88, elaboraria o Código de Defesa do Consumidor, o que de fato só ocorreu 

quase 2 anos depois, em setembro de 1990 (VASCONCELLOS E BENJAMIN, 1993, 

p. 271). 
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O princípio da ordem econômica, que dentre outros o Direito do 

Consumidor resta fundado, está insculpido no art. 170, V da CF/88, a seguir 

transcrito para melhor compreensão: 

 

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

 
Isto posto, o Direito do Consumidor é também compreendido como 

capítulo do Direito Econômico, fundado não somente na livre iniciativa como na 

valorização do trabalho humano, consubstanciando uma existência digna, segundo 

os ditames da justiça social. A Constituição Federal de 1988 consagra o Direito do 

Consumidor como direito fundamental (art.5º, XXXII), tendo-o como um princípio da 

ordem econômica (art.170, V), como também prevê expressamente que a União tem 

competência legislativa sobre a responsabilização por danos causados ao 

consumidor, em seu artigo 24, VIII. 

A lei 8078/90 dispõe sobre a imposição da informação ao consumidor 

sobre as etapas que iniciam e findam o contrato, o equilíbrio entre as prestações, 

regras de concorrência, incluindo a desleais e possíveis fraudes e/ou falsificações, a 

publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais, entre outros. 

O Direito Econômico encontra-se situado no âmbito do Direito Social, 

evidenciando a vontade do legislador em instituir um Estado interventor no domínio 

econômico, fortalecendo-o e zelando pelos interesses dos economicamente 

vulneráveis, com o propósito de distribuição de riquezas e equalização das classes 

sociais. 

Inicialmente, a proteção do consumidor na seara do direito econômico 

clássico pode causar estranheza, devido à concepção tradicional entender que a 

necessidade econômica individual expressava-se de modo livre em um mundo de 

permutas, como um imperativo natural, e como componente criador da demanda 

global, conformando-se posteriormente com a oferta também global. A partir dessa 

compreensão da economia clássica, entendia-se não ser necessária a proteção do 

consumidor, pois o mesmo era compreendido como o ditador das leis de mercado. 

 A problemática advém da capacidade de consumo, do poder aquisitivo do 

consumidor em pagar valores de bens e serviços necessários a ele. Os pioneiros na 
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análise do regime capitalista rapidamente observaram que a adequação da oferta 

global exclusivamente à parcela de consumidores solventes, não era capaz de 

traduzir a plena satisfação das necessidades do consumidor, que o estudo da 

economia continuamente expôs como premissa elementar de seu raciocínio. 

Hodiernamente, os economistas entendem que a realidade primária que 

deve ser levada em consideração, sob o ponto de vista da análise de mercado, não 

é a necessidade individual do consumidor e sim o poder econômico dos 

fornecedores/produtores, sejam eles públicos ou privados. Em verdade, no regime 

capitalista, predomina um controle, dirimindo ou estimulando, as necessidades de 

bens e serviços dos consumidores, em função dos organismos produtores, cujo 

principal objetivo é a expansão do domínio econômico e o lucro (COMPARATO, 

2011, p. 27). 

Sem embargo, nos dias atuais, a visão clássica do Direito Econômico não 

é adequada para reger as relações de consumo atuais, visto que o empresariado é 

quem determina dita e comanda as relações de consumo. 

O Direito Econômico é um princípio do Estado Democrático de Direito, 

situando-se entre os Direitos Sociais, através do Welfare State ou Estado Social de 

Direito, havendo uma reação a determinados abusos do sistema neoliberal, onde o 

Estado abandona sua postura abstencionista e passa a intervir nas relações 

econômicas, de modo a promover uma reorganização econômico-social, prezando 

pelo interesse dos economicamente vulneráveis. 

Corroborando com o entendimento acima, Eros Roberto Grau (apud 

MIRAGEM, 2013, p. 55) ensina que: 

 

Verifica-se caráter de maior relevo da defesa do consumidor também 
quando se observa esta determinação elevada pela Constituição a princípio 
fundamental da ordem econômica (art.170, V). Situa-se, pois, no texto 
constitucional, como princípio da ordem econômica que não se observa 
exclusivamente com conteúdo proibitivo ou limitador da autonomia privada, 
senão com caráter interventivo e promocional, de efetivação dos preceitos 
constitucionais que o estabelecem como direito e como princípio. Assume, 
pois, caráter conformador da ordem econômica. 

 
Ademais, no que tange os fins a que a ordem econômica está submetida, 

tem ela de obedecer ao princípio da dignidade da pessoa humana, conformador do 

Estado Democrático de Direito, aclamado pela Constituição. Dessa forma, ao 

conglobar os princípios, estes estão a realizar os ditames da justiça social, onde se 

afirma através dos direitos fundamentais a realização das necessidades da pessoa 
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humana, onde não seja garantida apenas a mera subsistência, mas sim qualidade 

de vida, inserindo-se aí a proteção do consumidor como direito fundamental 

(MIRAGEM, p. 56, 2013). 
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3 CONTRATOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A APLICAÇÃO 

DA LEI 8078/90 ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: ALGUNS ASPECTOS 

POLÊMICOS 

 

3.1 PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO E SUA APLICAÇÃO AO SISTEMA 

FINANCEIRO 

 

Não se pode olvidar da importância dos princípios de direito na aplicação 

de teses e julgamentos das contendas havidas no judiciário. 

Já há algum tempo abandou-se o ideal estritamente positivista do direito 

para abarcar interpretações acuradas e extensivas que os princípios norteiam como 

mais correto, pautados no direito natural e baseando-se na crença de que 

orientações e decisões são mais justas quando se dão através dos processos 

históricos sob a perspectiva dos valores sociais em dado momento de uma 

sociedade. 

A razão para importância da aplicabilidade dos princípios gerais do direito 

dá-se especialmente pela crítica ao positivismo na impossibilidade de compreensão 

do sistema jurídico estritamente a partir das conexões lógicas entre as normas sem 

fazer alusão aos seus aspectos valorativos, como também serve de base para uma 

melhor interpretação do sentido da norma pelo juiz para apresentar soluções mais 

justas no decorrer da transformação da sociedade (AMARAL JUNIOR, 2002, 2011).  

Nos dizeres de Canotillho (1997, p. 126), as funções dos princípios são, 

na ordem constitucional: 

 

O fundamento de regras jurídicas e têm uma identidade irradiante que lhes 
permite "ligar" ou cimentar objetivamente todo o sistema constitucional. A 
função normogenética dos princípios exprime-se na aptidão que revelam 
para dar origem a regras que viabilizam a sua plena realização. [...] O 
processo judicial, bem como os procedimentos legislativos e administrativos 
são indispensáveis a fim de lhes garantir ampla eficácia. A Constituição 
tende, assim, a densificar-se mediante a edição de regras que concretizam 
os valores consagrados pelos princípios. 

 
 

A função positiva dos princípios encontra-se na predisposição para 

orientar os atos dos poderes públicos, já a função negativa dos princípios repousaria 

na proibição de que se erigissem regras ou fossem cometidos atos manifestamente 

contrários aos princípios (AMARAL JUNIOR, 2002, 2011). 
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Como dito no capítulo anterior, o Direito do Consumidor está intimamente 

ligado e inserido entre os princípios da ordem econômica (art. 170, V, CF/88), 

consequência dos princípios da solidariedade (art. 3º, I, CF/88) e da dignidade da 

pessoa humana (1º, III, CF/88). Além disso, o art. 5º, XXXII reza que o Estado 

promoverá a defesa do consumidor. O art. 170, V, da Constituição Federal de 1988 

veta a incidência de normas infraconstitucionais que impeçam a concretude dos 

objetivos por ele pretendidos. Nesse sentido, ocorre verdadeira limitação material 

cujo legislador e autoridades administrativas tem a incumbência de invariavelmente 

observar (AMARAL JÚNIOR, 2002, p. 22). 

Efetivamente, um país predominantemente agrícola, como era o nosso, 

não se preocupava muito em concretizar a defesa do consumidor, contudo, com a 

industrialização, fez-se necessária a introdução de um microssistema que regulasse 

situações específicas de consumo (AMARAL JÚNIOR, 2002, p. 21). 

O Código de Defesa do Consumidor é verdadeiro microssistema que 

regula situações específicas, impondo-se até mesmo a regular essas situações de 

forma contrária aos códigos. Trata-se de sistemas de lógicas autônomas e ritmos 

diferenciados de desenvolvimento, disciplinando um âmbito restrito das relações 

sociais, restando aos códigos somente regular as relações residuais, não 

contemplando eles, portanto, essas situações especiais. O microssistema se dirige a 

grupos específicos e categorias definidas de interesses (AMARAL JÚNIOR, 2002, p. 

22). 

A Lei 8078/90, apoia-se, em toda sua criação normativa, no princípio da 

vulnerabilidade, não se tratando apenas de um código de consumo, mas de um 

código de defesa, consagrado com normas de ordem pública, de observância 

obrigatória, fornecendo instrumentos necessários para sua efetiva tutela, conferindo 

assim maior equilíbrio nas relações entre fornecedores e consumidores. Esse 

sistema de proteção ganha significativa importância, à medida que passa de regras 

hierarquicamente superiores para regras e princípios constitucionais, traçando os 

limites dessa proteção. (AMARAL JÚNIOR, 2002, p. 22). 

Imperioso frisar que a relação negocial definida pelo Código Civil não 

serve para regular as relações tidas por relações de consumo pois, se restringe a 

apenas a relações contratuais não tratando especificamente de definir o que seriam 

as relações de consumo, objeto de regulamentação do Código de Defesa do 

Consumidor. 
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A relação contratual/negocial abordada pelo Código Civil define apenas 

uma relação onde de um lado esteja o credor e de outro o devedor, quando na 

relação de consumo de um lado está o fornecedor e de outro o consumidor, de 

forma que o consumidor é entendido como aquele que é destinatário final do 

produto, não o empregando na feitura de nenhum outro produto nem o utilizando 

para revenda. 

Na doutrina e na jurisprudência resta pacificado o entendimento de que a 

atividade bancária é abarcada pela lei 8978/90 por se tratar de relação de consumo 

entre fornecedor e consumidor. Portanto, em se tratando de contratos bancários ou 

financeiros deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e não o diploma 

civil, por se tratar de instrumento mais ágil e favorável ao consumidor. 

A relação bancária de consumo compreende de um lado a instituição 

financeira, e de outro o cliente, o consumidor, podendo ser pessoa física ou jurídica 

que utilize produtos e/ou serviços bancários (EFING, 1996, p. 68).  

O art. 3º, § 2º, explicita que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada que distribui ou comercializa produto ou serviço, estando 

incluídos dentre esses serviços aqueles de natureza bancária, financeira, de crédito 

e securitária. 

Isto posto, patente está que o CDC contemplou dentre seu rol de 

abrangência a prestação de serviços de natureza bancária, as instituições 

financeiras, como fornecedoras em uma relação de consumo, sendo a lei 8078/90 

aplicável a essas relações negociais. 

É evidente que os bancos e as instituições financeiras buscaram 

malabarismos jurídicos – e buscam até hoje - para se esquivar da incidência do CDC 

em seus contratos com os consumidores. Foi o caso, por exemplo, de Arnoldo Wald 

(1991), ao elaborar um parecer requerido pela FEBRABAN (Federação Brasileira de 

Bancos), entendendo que a lei 8078/90 não contemplava o dinheiro nem o crédito 

dentre os produtos referidos no art. 2º da lei. Ainda, argumentou que o consumidor 

declarado pela lei seria aquele que adquirira o serviço para necessidades pessoais, 

não englobando situações de repasse a terceiros ou a utilização como instrumento 

de produção. Assim, entendia como consumidor aquele que utilizava o serviço como 

destinatário final, tal como se conceitua o “consumidor padrão”. 

O Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvidas de que as 

instituições financeiras estão enquadradas como fornecedoras, e a partir desse 
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ponto tais argumentos não encontram qualquer respaldo na lei 8078/90. O parecer 

elaborado pelo professor Arnoldo Wald (1991), desconsidera toda a estrutura de 

proteção ao consumidor, apoiando o entendimento apenas em dispositivos isolados. 

À luz do CDC, necessário asseverar que o banco e as instituições 

financeiras, são prestadores de serviços quanto fornecedoras de produtos, a 

exemplo o dinheiro. Incorreto nesse sentido, o entendimento que a lei 8078/90 não 

se aplicaria às instituições financeiras por não conceber a utilização de dinheiro ou 

crédito ao destinatário final, posto que os valores, inerentes a sua própria natureza, 

se destinam à circulação. O uso deste produto tem finalidade outra que mera fruição, 

é empregado como meio de satisfazer as necessidades do consumidor. Isto posto, 

os contratos de mútuo com a instituição bancária abrangem a possibilidade de dispor 

do produto (AMARAL JUNIOR, 2002). 

Aliás, sobre o que se deve considerar produto para fins de incidência da 

lei 8078/90, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, já 

se manifestou, explicitando que: 

 

Especificamente quanto a conceituação de produto, no que diz respeito aos 
contratos bancários, a jurisprudência já se manifestou no sentido de 
identificar o produto fornecido pelas instituições financeiras - o dinheiro - e a 
remuneração deste produto - os juros -, nos seguintes termos: O conceito 
de consumidor, por vezes se amplia, no CDC , para proteger quem 
'equipara'. É o caso do art. 29. Para o efeito das práticas comerciais e da 
proteção contratual, 'equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, 
determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas'. O CDC rege as 
operações bancárias, inclusive de mútuo ou de abertura de crédito, pois 
relações de consumo. O produto da empresa de banco é o dinheiro ou o 
crédito, bem juridicamente consumível, sendo, portanto, fornecedora; e 
consumidor o mutuário ou creditado. Sendo os juros o 'preço' pago pelo 
consumidor, nula cláusula que preveja alteração unilateral do percentual 
prévia e expressamente ajustado pelos figurantes do negócio. Sendo a 
nulidade prevista no art. 51 do CDC da espécie 'pleno iure', viável o 
conhecimento e a decretação de oficio, a realizar-se tanto que evidenciado 
o vício (art. 146 , parágrafo, do CC/1916). É nula a cláusula que impõe 
representante 'para emitir ou avalizar notas promissórias' (art. 51, VIII, do 
CDC ). Objetivando a desconstituição de cláusulas, em homenagem ao 
princípio da congruência, deve a sentença aterse ao pedido. Sentença 

parcialmente reformada (RIO GRANDE DO SUL, Sétima Câmara 
Cível do Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul, 
Ap. 193051216. Relator: Antonio Janyr Dall'Angol Júnior, 1993). 

 
O professor e desembargador Newton de Lucca (1996, p. 71) faz uma 

afirmação a respeito da não aplicação do CDC a atividade bancária no sentido de 

que seria um absurdo:  
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[...] em termos de hermenêutica jurídica, se entendesse que a lei 8078/90 
não é aplicável à atividade bancária! O contrato bancário poderia violar 
escancaradamente um ou mesmo vários dos incisos desse art. 51 do 
Código de Defesa do Consumidor sem que houvesse qualquer 
consequência para a parte infratora! 

 

O Superior Tribunal de Justiça acabou encerrando a discussão ao 

estabelecer a súmula 297, asseverando que “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. A referência foi exatamente o art. 3º, § 2º e os 

precedentes REsp 57.974-RS (4ª T, 25.04.1995 – DJ 29.05.1995), REsp 106.888-PR 

(2ª S, 28.03.2001 – DJ 05.08.2002), REsp 175.795-RS (3ª T, 09.03.1999 – DJ 

10.05.1999), REsp 298.369-RS (3ª T, 26.06.2003 – DJ 25.08.2003), REsp 387.805-

RS (3ª T, 27.06.2002 – DJ 09.09.2002.  

Isto posto, as instituições financeiras não podem esquivar-se da 

incidência da Lei 8078/90 sob o pretexto de que não se enquadrariam no conceito 

de fornecedoras. 

 

3.2 REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO: ASPECTOS SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL 

DOS CONTRATOS, CONTRATOS DE ADESÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

O âmbito de proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor 

encontra seu fundamento nos princípios da transparência, boa-fé e equidade 

(ALMEIDA, 2000, p. 143). Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2012, p. 190) acrescenta à 

garantia da revisão contratual o princípio da vulnerabilidade. Sucintamente, 

falaremos dos princípios supracitados, a seguir. 

 

Princípio da Isonomia (ou Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor): 

 

O Código de Defesa do Consumidor, assim como explicitado pela 

Constituição Federal, tenta trazer para o plano do direito do consumidor uma 

igualdade material (e não a meramente formal) onde há um tratamento de 

desigualdade entre o consumidor e o fornecedor visando um equilíbrio entre as 

partes. Dessa forma, há um tratamento de “superioridade” do consumidor perante o 

fornecedor para que eles sejam equiparados nas relações contratuais. 

O Princípio da Isonomia é a base fundamental em torno da controvérsia 

do consumidor, servindo de justificativa eficaz de sua tutela. Afora o seu 
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reconhecimento mundial pela Organização das Nações Unidas (ONU), internamente 

é reconhecido também pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil e 

de forma expressa no art. 4º do CDC, a seguir transcrito: 

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo; 
 

Assinale-se também que o texto constitucional assegurou a proteção do 

vulnerável tratando de estabelecer que certos grupos de pessoas e determinados 

indivíduos estão assegurados pelas medidas protetivas constitucionais. Dessa 

forma, o intérprete, o aplicador do direito e o legislador infraconstitucional devem dar 

tratamento diferenciado as pessoas elencadas no texto da Carta Magna, visando a 

busca da igualdade material (NUNES, 2012, p.76). 

Os consumidores, portanto, deverão ser tratados de forma desigual pela 

CF, pelo CDC e legislação em geral, para que se possa alcançar a igualdade real. 

Segundo o estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 5º todos 

são iguais perante a lei, depreendendo-se daí que, como já acertadamente afirmava 

Aristóteles, os desiguais devem ser tratados desigualmente na medida exata de 

suas desigualdades. 

O Princípio da Isonomia desenvolve-se em dois subprincípios, quais 

sejam, o da elaboração das normas jurídicas e o do sancionamento e interpretação 

das cláusulas e normas jurídicas. 

O Princípio da elaboração das normas jurídicas quer dizer que quando 

novas leis forem editadas nessa matéria, deve-se elastecer o âmbito de proteção, 

tendo por fundamento teleológico o direito previsto na Constituição Federal de 

defesa do consumidor disposto no art.5º, XXXII. 

Já o Princípio do sancionamento e interpretação de cláusulas e normas 

jurídicas aduz que deve-se alcançar uma situação mais favorável ao consumidor, 

consoante preceitua o art.47 do CDC, a seguir transcrito: “Art. 47. As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 

Dessa forma, por meio da legislação ou em razão da verificação da 

inexperiência e vulnerabilidade do consumidor, entende-se que o ordenamento 
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jurídico deve ser interpretado de modo a alcançar uma efetividade da tutela 

(ALMEIDA, 2010, p.71). 

 

Princípio da Boa-fé: 

 

O princípio da boa-fé é um dos princípios fundamentais do direito do 

consumidor, estando discriminado no art.4º, III do CDC, estatuindo que a relação 

negocial entre os indivíduos deve ser pautada pelo agir com honestidade, 

transparência, seriedade, veracidade, entre outros, de forma que não existam 

intenções escusas no seio do contrato ou relação negocial que possa advir de uma 

esperteza, ou lucro fácil em detrimento do prejuízo de outrem. 

Necessário é diferenciar a boa-fé objetiva da boa-fé subjetiva. A boa-fé 

subjetiva não trata de um princípio jurídico, é ela, pois, apenas um animus interno 

que se reconhece à pessoa, constituindo sustentação fática prevista no 

ordenamento jurídico, para produção de efeitos no caso concreto. Já a boa-fé 

objetiva trata de um princípio que tem como origem o parágrafo 242 do direito 

alemão do Código Civil de 1900, determinando que os contratantes devem se portar 

conforme os ditames da boa-fé e os usos do tráfico (MIRAGEM, 2013, p. 126). 

Devido ao estabelecimento do princípio da boa-fé no ordenamento jurídico 

pátrio é que a legislação do consumidor estatui inúmeras presunções legais, 

absolutas ou relativas, que servem de sustentáculo para uma relação negocial 

equilibrada, contendo o maior número possível de práticas abusivas, desonestas, 

fraudulentas, etc., perpetradas pelo poder econômico com a intenção de usurpar a 

guarida disposta pelo legislador. Como exemplo dessas disposições protetivas, 

podemos citar o art. 12 do CDC que dispõe sobre a responsabilidade civil do 

fornecedor pelo fato do produto e do serviço, e a autorização da inversão do ônus 

probante, no processo civil (art.6º, VIII). 

 

Princípio da Transparência: 

 

O princípio da transparência é englobado pelo princípio da boa-fé, sendo 

um dever anexo a ele, como norma de conduta. 

Através do referido princípio, elencado no art. 6ª, III do Código de Defesa 

do Consumidor, é assegurado ao consumidor, o conhecimento exato da extensão 
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das obrigações que assume com o fornecedor. Dessa feita, o fornecedor tem 

obrigação de transmitir de forma efetiva todas as informações indispensáveis 

referentes a decisão de consumir ou não o produto e/ou serviço, e isso deve se dar 

de forma correta, clara e precisa. Essa regra é extensível aos contratos com as 

instituições financeiras. 

 

 Princípio da Equidade: 

 

Agregando-se ao princípio da intangibilidade da dignidade humana se 

encontra a justiça como fundamento de todos os regramentos da legislação pátria, 

tendo em vista que qualquer requerimento na esfera jurídica deve ter como 

fundamento uma ordem justa. Sendo a justiça tida como base da ordem jurídica e 

objetivo da República Federativa do Brasil, a aplicação das normas ao caso concreto 

deve ser feita de forma a moderar a rigidez da lei, sendo imperioso operar com 

equidade (NUNES, 2012, p.71). 

O princípio da equidade ou equilíbrio está também previsto no art. 4º do 

Código de Defesa do Consumidor, e visa o estabelecimento de que as partes na 

relação de consumo estejam de modo a atuar em equilíbrio de direitos e deveres, 

buscando-se assim a justiça contratual. 

Entretanto esse equilíbrio é feito com base não na igualdade formal e sim 

na material, por isso é que, quando do estabelecimento da proteção do vulnerável na 

legislação consumerista, o consumidor é posto numa condição de “superioridade” 

perante o empresário, para que possa haver a equalização entre consumidor e 

fornecedor. Devido a esse fato é que se sustenta a imprescindibilidade de um 

remanejamento do equilíbrio entre as partes. 

Por isso, é que no contrato são vedadas cláusulas abusivas e aquelas 

que põem o fornecedor em extrema vantagem em face do consumidor ou o onera 

excessivamente (art.51 do CDC). Com isso, o princípio da equidade reflete 

fortemente sobre os efeitos patrimoniais das relações negociais em geral para o 

vulnerável, a fim de dar guarida ao equilíbrio econômico nas prestações contratuais 

(MIRAGEM, 2013, p. 128). 

Dentre os direitos básicos identificáveis através do princípio da equidade, 

tem-se: a) a proteção do consumidor em razão de sua vulnerabilidade perante o 

fornecedor; b) proteção do equilíbrio econômico do contrato, impedindo que o 
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consumidor seja esmagado economicamente. Desta feita, tem-se a igualdade 

substancial que preceitua a Constituição Federal (MIRAGEM, 2013, p.129). 

Por conta da posição dirigente do fornecedor, que detém os meios de 

produção, o poder econômico e a expertise em face do consumidor, é que se 

desenvolve uma limitação no âmbito de sua atuação para que se adeque à 

hipossuficiência do consumidor, evitando que haja abuso de direito através de uma 

proibição geral. É com base nesse raciocínio que o artigo 6º, IV, entabula como 

direito básico a “proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas e cláusulas abusivas ou 

impostas no fornecimento de produtos e serviços”. 

Em suma, a significação do princípio da equidade é a compreensão do 

consumidor como vulnerável na medida em que se reconhece sua desigualdade 

latente em face do fornecedor e alavanca uma maior proteção pelo direito, cuja 

finalidade primordial é estabelecer um equilíbrio dentro das relações de consumo. 

Até pouco tempo atrás os contratos eram intangíveis pelos preceitos do 

pacta sunt servanda, o que se modificou com o surgimento dos contratos de massa 

de uma sociedade pós-industrial. Como se assinalou em capítulo anterior, se os 

produtos passaram a ser massificados, o mesmo ocorreu com os contratos. Dessa 

forma, surgiram os contratos de adesão, que tratam de disposições em um papel 

com cláusulas escritas de maneira unilateral em face daquele que adere. 

Com efeito, um dos preceitos basilares que autoriza a revisão judicial do 

contrato é exatamente a existência de regras impostas unilateralmente, de maneira 

arbitrária, inviabilizando no todo ou em parte o negócio jurídico. 

Já o art. 122 do Código Civil preceitua que "são lícitas, em geral, todas as 

condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as 

condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o 

sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes". Dessa forma, o contrato que sujeitar 

uma das partes a cláusulas unilateralmente impostas, em especial se estas forem 

arbitrárias e apresentarem vantagem manifestamente excessiva ou exagerada a 

uma das partes, dá ensejo à revisão contratual, como também. permite a incidência 

do art. 489 do mesmo diploma, que aduz ser nulo o contrato quando o mesmo é 

confeccionado sob o arbítrio de uma das partes. 

Após a segunda guerra mundial, ao mesmo tempo em que as relações 

encontravam-se massificadas e os contratos tomavam o mesmo rumo, a 
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desigualdade econômica tornou-se evidente. Os métodos clássicos de resolução de 

conflitos tornaram-se deficientes para contemplar a proteção do vulnerável 

(ALMEIDA, 2000, p. 143). 

Nesse cenário, arquitetaram-se mecanismos com o fito de suprir a 

necessidades dos consumidores, tais como a adoção da teoria da imprevisão e da 

quebra da base do negócio, permitindo a revisão dos contratos, mitigando, portanto, 

o princípio da obrigatoriedade. 

 

3.2.1 Contratos de adesão 

 

Resta pacificado, na doutrina e na jurisprudência que, contrato de adesão 

é o negócio celebrado de modo unilateral, predominando uma única vontade, 

exclusiva e individual, ditando regras de forma arbitrária, tolhendo a liberdade de 

discutir as cláusulas contratuais pela parte aderente, restando tão somente aceitar a 

adesão aos objetivos já preestabelecidos, já determinados, segundo regras de um 

contrato preelaborado. 

Os contratos de adesão são aqueles cujas cláusulas são pré-fabricadas 

pela parte economicamente mais forte da relação contratual, ne varietur, ou seja, 

sem que o outro contratante tenha o poder de modificá-las. Este contrato é ofertado 

ao público em modelo padrão, impresso, standartizado, à espera apenas de que o 

vulnerável da relação negocial aponha seus dados e sua assinatura. Dessa forma, 

os consumidores que busquem contratar com uma empresa para adquirir produtos 

e/ou serviços, já receberão um contrato pronto e acabado não havendo possibilidade 

de discussão ou negociação dos termos mais relevantes e importantes do contrato. 

Isto posto, o consumidor é restringido em seus direitos, na sua vontade, aderindo e 

aceitando um bloco com cláusulas já definidas pela empresa. Há, portanto, ausência 

da fase pré-negocial decisiva, carência do prévio debate sobre as cláusulas do 

contrato, e sua estipulação unilateral oportuniza meramente aderir ou rejeitar o 

contrato. O consentimento é dado trivialmente por adesão ao conteúdo fabricado 

antecipadamente pelo fornecedor de bens e/ou serviços (MARQUES, 2011, p. 76-

77). 

Estes contratos “por adesão” perpetuam o desequilíbrio de forças na fase 

denominada “negociação” e na fase de contratação, vetando a comunicação entre 

os contratantes. 



 49 

Esse tipo de standardização dos contratos facilita as negociações na 

sociedade de massa, aumentando a distribuição de produtos e serviços. Em 

contrapartida, o consumidor se tornou cada vez mais vulnerável a medida que foi 

anulada a sua participação no contrato, e ao mesmo tempo diminuíram as 

informações que dever-se-ia saber de antemão sobre as características do bem ou 

serviço a ser adquirido (MARQUES, 2011, p.77). 

As características elementares desse tipo de contrato podem ser 

resumidas em três, quais sejam, a elaboração prévia do contrato; a oferta deste em 

caráter geral e uniforme; e a aceitação do contrato por meio de submissão à vontade 

do economicamente mais forte. 

Dado isso, é possível extrair por meio dessas características basilares 

que, por certo, os contratos de adesão prejudicam sensivelmente a autonomia da 

vontade, restando esta maculada ab ovo. 

O vocábulo “contrato de adesão” provém do termo contrats d'adhesion 

conferido ao professor francês Raymond Saleilles (apud MARQUES, 2011, p.78-79). 

Raymond Saleilles corrobora com o apontamento retrocitado, explicitando que 

nestes contratos uma única vontade predomina, ditando o contrato não a uma única 

pessoa, mas a toda uma coletividade. Para o autor, o contrato de adesão 

assemelha-se a uma verdadeira declaração unilateral de vontade, devendo isso ser 

ponto essencial de exame no momento de interpretação contratual. 

Outro problema pertinente a esse tipo de contrato se perfaz na medida em 

que, no momento em que o contrato é pré-elaborado, as cláusulas ali 

preestabelecidas não são completamente lidas ou compreendidas pelo consumidor. 

Contemporaneamente, acredita-se que o fornecedor tenha o dever de agir 

com transparência. Dessa forma, o consumidor deve ser devidamente informado 

sobre o conteúdo do contrato, e ele deve ser escrito de maneira a oportunizar a 

compreensão das cláusulas pelo consumidor padrão. 

Para alguns autores da escola francesa, no contrato de adesão pode 

haver um vício intrínseco à sua aceitação que é a coação (MARQUES, 2011, p. 80). 

A análise pode parecer exagerada, porém creio haver um fundo de 

verdade, pois como dizem os doutrinadores anglo-americanos, hodiernamente 

vivemos uma era em que só podemos adquirir bens ou serviços se nos subjugarmos 

a um contrato do tipo take-it or leave-it. Em outras palavras, além do consumidor não 

poder discutir as cláusulas, ele só pode adquirir um produto, bem, serviço ou 
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financiamento se aderir o contrato, caso contrário não há possibilidade de adquirir o 

que se predispôs, estando completamente refém do produtor, do economicamente 

mais forte da relação de consumo. Há claramente uma superioridade econômica e 

social que pode levar facilmente a abusos. 

A interpretação destes contratos deve se dar de modo que inclusive as 

cláusulas dúbias sejam interpretadas contra quem as redigiu, é a chamada 

interpretação contra proferentem. 

O artigo 423 do Código Civil (LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 

2002), de forma explícita informa que: “Quando houver no contrato de adesão 

cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais 

favorável ao aderente”. Outrossim, o art. 113 do mesmo diploma reza que “Os 

negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de 

sua celebração”. 

O Código de Defesa do Consumidor, no que tange a interpretação dos 

contratos de adesão assinala em seu artigo 54, § 1º que “a inserção de cláusula no 

formulário não desconfigura a natureza de adesão do contrato”. Isto posto, mesmo 

que algumas cláusulas sejam pactuadas entre as partes, não se descaracteriza o 

contrato de adesão no seu restante, podendo o contrato ser interpretado à favor do 

consumidor. 

O artigo 47 do CDC, por sua vez, solidifica ainda mais a proteção do 

consumidor nesses contratos, aduzindo que as “cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 

Ainda que o Código Civil e a lei 8078/90 assegurem algumas vantagens 

ao consumidor no que tange a interpretação dos contratos, isso não impede que os 

contratos de adesão facilitem a inclusão de cláusulas abusivas. Com efeito, o art. 

424 do Código Civil preleciona que “Nos contratos de adesão, são nulas as 

cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da 

natureza do negócio”. Da norma citada, depreende-se que a abusividade não pode 

prosperar nos contratos de adesão, dado o desequilíbrio de forças ínsitas desse tipo 

de contrato. Cláusulas como a de consenso ficto, que presumam aceitação pela 

passividade ou silêncio do consumidor devem ser extirpadas do contrato 

(MARQUES, 2011, p. 82) 

Nos contratos de adesão há que se analisar caso a caso se o contratante 

consumidor é parte vulnerável. No entanto, não há como desconsiderar a 
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constatação real de que o contrato de adesão, por si só, pode ser considerado um 

contrato balizado efetivamente por essa vulnerabilidade. 

Nos contratos de adesão, a supressão da autonomia da vontade é 

inconteste, não permitindo que o consumidor conste as cláusulas arbitrárias e 

abusivas constantes do contrato. 

Assim o sustenta de forma brilhante o Magistrado Arnaldo Rizzardo (2013, 

p. 18), em sua obra Contratos de Crédito Bancário, que tão bem interpretou a 

posição desfavorável em que se encontram aqueles que celebraram contratos de 

adesão junto ao banco, in verbis: 

 

Os instrumentos são impressos e uniformes para todos os clientes, 
deixando apenas alguns claros para o preenchimento, destinados ao nome, 
à fixação do prazo, do valor mutuado, dos juros, das comissões e 
penalidades. [...] Assim, tais contratos contém mesmo inúmeras cláusulas 
redigidas prévia e antecipadamente, com nenhuma percepção e 
entendimento delas por parte do aderente. Efetivamente é do conhecimento 
geral das pessoas de qualidade média os contratos bancários não 
representam natureza sinalagmático, porquanto não há válida manifestação 
ou livre consentimento por parte do aderente com relação ao suposto 
conteúdo jurídico, pretensamente, convencionado com o credor.[...] Em 
verdade, não se reserva espaço ao aderente para sequer manifestar a 
vontade. O banco se arvora o direito de espoliar o devedor. Se não adimplir 
a obrigação, dentro dos padrões impostos, será esmagado 
economicamente. [...] Não se cuida de dificuldades surgidas no curso de um 
contrato de empréstimo bancário, muito menos de modificações operadas 
pela desatada inflação, velha e revelha, antiquíssima, mas do desrespeito e 
da infidelidade do credor, já no momento mesmo da celebração do contrato, 
ávido pela exploração consciente da desgraça alheia, rompendo-se, no seu 
nascedouro, a noção de boa-fé e dos bons costumes. [...] Necessidade,falta 
de conhecimento, indiferença, ingenuidade, tudo concorre para tornar mais 
fraca a posição do cliente. Em face dele, a empresa, autora do padrão de 
todos os seus contratos, tem a superioridade resultante destas deficiências, 
da posição do cliente, bem como as vantagens da sua qualidade de ente 
organizado e, em muitos casos poderosos, em contraste com a dispersão 
em muitos casos, debilidade social e econômica dos consumidores. 

 
Desta feita, resta inconteste a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor aos chamados contratos bancários e instituições financeiras. 

 

3.2.2 O Princípio da Função Social dos Contratos e a mitigação do pacta sunt 

servanda face a nova teoria dos contratos no Código Civil de 2002 

 

Inicialmente cumpre observar que o antes nominado “princípio” do pacta 

sunt servanda resta completamente superado pela nova teoria dos contratos no 

Código Civil de 2002. Pode-se afirmar sem nenhum receio que o pacta sunt 
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servanda não é mais um princípio, posto que o princípio da autonomia da vontade 

fora substituído pelo princípio da autonomia privada, trazendo sérias consequências 

para o instituto negocial, apontando para uma relativização do antes princípio da 

força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), adotando-se assim, em lugar 

desta defasada noção de contrato o princípio da função social dos contratos. 

Para melhor compreensão de como fora dada essa substituição do pacta 

sunt servanda pelo princípio da autonomia privada, cite-se o conceito deste princípio 

pelo ilustre jurista Francisco Amaral (2003, p.347-348.), sendo de suma importância 

transcrever suas palavras: 

 

A autonomia privada é o poder que os particulares tem de regular, pelo 
exercício de sua própria vontade, as relações de que participam, 
estabelecendo-lhe o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica. Sinônimo de 
autonomia da vontade para grande parte da doutrina contemporânea, com 
ela porém não se confunde, existindo entre ambas sensível diferença. A 
expressão 'autonomia da vontade' tem uma conotação subjetiva, 
psicológica, enquanto a autonomia privada marca o poder da vontade no 
direito de um modo objetivo, concreto e real.  

 
Com isso, perceba-se que essa diferenciação não é somente precisa 

como um marco na nova teoria dos contratos pautada pelo Direito Comparado no 

novel código civilista, donde exsurge que a autonomia da vontade resta superada 

pela autonomia privada. Não há dúvida de que a vontade perdeu a importância que 

exercia no passado para a formação dos contratos. Outros critérios entram em cena 

para a concretização da prática do instituto. Concluindo à luz da personalização do 

Direito Privado, pode-se afirmar, na esteira da melhor doutrina espanhola que a 

autonomia não é da vontade, mas da pessoa humana (TARTUCE, 2012, p.525). 

Corroborando com o entendimento acima, colaciona-se a apelação cível 

249952006 do Tribunal de Justiça do Maranhão: 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - 
AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO C/C PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE 
HIPOTECA E SUSTAÇÃO DE PROTESTO - BEM DADO EM GARANTIA 
HIPOTECÁRIA CUJO VALOR EXCEDE O DA DÍVIDA - SUBSTITUIÇÃO 
POR COISAS MÓVEIS - FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS - BOA-FÉ 
OBJETIVA - EQUILÍBRIO MATERIAL ENTRE AS PRESTAÇÕES - 
RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA - EFICÁCIA HORIZONTAL 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
 
I - No Brasil, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata (§ 1º, do art. 5º, da CF/88). Essa norma destina-se 
tanto ao poder público (legislador, órgãos administrativos, juízes e tribunais), 
quanto aos cidadãos, que, no âmbito de regulamentação de sua autonomia 
privada, devem igualmente respeito às posições jurídicas emanadas da 
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Constituição. Trata-se da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 
II - Com o Código Civil de 2002, o princípio da autonomia privada, 
representado pelo brocardo pacta sunt servanda, tem sido cada vez mais 
relativizado, cedendo espaço aos princípios da dignidade da pessoa 
humana, da solidariedade social e da igualdade em sentido amplo, que têm 
assentado as bases do que se convencionou chamar de Direito Civil 
Constitucional. 
III - Pelo princípio do equilíbrio material entre as prestações, previsto no 
novo Código Civil, preserva-se a equação e o justo equilíbrio contratual, seja 
para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para 
corrigir os desequilíbrios supervenientes, sendo que comete ato ilícito, 
violando o dever de lealdade, o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e pela 
boa-fé. 
IV - O princípio da retroatividade justificada permite a intervenção do 
Judiciário no conteúdo material do contrato, para, objetivando salvaguardar 
os preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos pelo Código Civil 
para assegurar a função social do contrato, decretar a sua nulidade, mesmo 
quando preenchidas as exigências de validade do negócio jurídico, 
constantes do art. 104, do CC/02, bem como não haja qualquer defeito ou 
outra circunstância aparente que gere a sua invalidade .(parágrafo único, do 
art. 2.035, do CC/02) 
V - Não obstante seja válida a dívida, que é a obrigação principal, nula é a 
cláusula acessória de garantia hipotecária que impõe onerosidade 
excessiva ao devedor quando este possui bens suficientes para garantir 
essa dívida, porque tal disposição fere os princípios do equilíbrio material 
entre as prestações e da boa-fé objetiva, desvirtuando, em conseqüência, a 
função social do contrato. 
VI - Apelação conhecida e improvida. Unânime.  
(MARANHÃO. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, AC 249952006. 
Relator: Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz) 

 

Destarte, podemos observar que os contratos não são mais regidos pela 

simples força obrigatória dos contratos, tendo papel importante as limitações sociais 

e patrimoniais trazidas pela nova ótica Civil-Constitucional, onde o contrato 

hodiernamente é regido não mais pela vontade pura e simples dos contratantes e 

sim também por outros elementos de cunho particular, que irão gerir o conteúdo do 

negócio jurídico patrimonial. 

Flávio Tartuce (2012), sobre a substituição do pacta sunt servanda pelo 

princípio da autonomia privada dos contratos, conceitua este princípio como sendo 

um “regramento básico, de ordem particular – mas influenciado por normas de 

ordem pública – pelo qual na formação do contrato, além da vontade das partes, 

entram em cena outros fatores: psicológicos, políticos, econômicos e sociais. Trata-

se do direito indeclinável da parte de autorregulamentar os seus interesses, 

decorrente da dignidade humana, mas que encontra limitações em normas de ordem 

pública, particularmente os princípios sociais contratuais”. 

Dessa feita, não se podem mais fundamentar processos e sentenças 
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mediante a pura e simples menção do pacta sunt servanda, afirmando que o 

consumidor assinou o contrato, e agora tem o dever de cumpri-lo, pouco importando 

os outros preceitos constitucionais, em especial os que preconizam os direitos 

sociais e fundamentais, visto que a nova ordem Constitucional-Civil obriga a 

legislação infraconstitucional a estar regida e integrada pelos princípios 

Constitucionais, pois que o pós-positivismo é regrado pela onda da 

constitucionalização de todos os ordenamentos jurídicos infraconstitucionais, não 

podendo deles diferir ou afastar-se e ficar estanque a uma concepção ultrapassada, 

defasada e insuficiente para suprir as novas concepções de uma ordem político-

econômico-social dentro de um ordenamento jurídico mais atual. 

Sobre costumeiras alegações de que o consumidor não é desavisado, 

que é consciente sobre as taxas previstas contratualmente, e que por isso deve 

cumprir obrigatoriamente o contrato teorias absurdas que desprivilegiam o direito do 

consumidor imperam. No entanto por vezes ab absurdo esses pseudo-argumentos 

prosperam nos fóruns de todo o Brasil, em primeira e última instância, ainda que o 

consumidor claramente não detenha a expertise, que seja o leigo não profissional, 

obtendo o produto, serviço ou empréstimo financeiro daquele que é o profissional, o 

especialista, pondo fornecedor em posição contratual mais favorável, tornando óbvia 

a vulnerabilidade do consumidor. 

Efetivamente, o consumidor não é avisado, pois desconhece os 

malabarismos jurídicos das cláusulas e o que elas realmente querem significar, 

estando completamente desarmado frente a astúcia e esperteza da instituição 

financeira, que pratica ilegalidades sem que o consumidor tenha ciência disso. 

 

3.2.3 A Função Social do Contrato funcionando como intervenção do Estado 

nos contratos privados  

 

No que tange à limitação do pacta sunt servanda pelo novo princípio da 

função social dos contratos, é deveras importante frisar que além do antigo princípio 

da autonomia da vontade ter sido substituído pelo princípio da autonomia privada, a 

função social dos contratos transcrito no art. 421 no Novel Código Civil (Vide Lei nº 

12.441, de 2011) é conceituado pelo art. 2.035 do mesmo estatuto como sendo um 

princípio de ordem pública, pelo qual o contrato deve ser, necessariamente, 

interpretado e visualizado de acordo com o contexto da sociedade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm
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A palavra função social deve ser visualizada com o sentido de finalidade 

coletiva, sendo efeito do princípio em questão a mitigação ou relativização da força 

obrigatória das convenções (pacta sunt servanda) (TARTUCE. 2012; p.528). 

O princípio da função social do contrato possui dupla eficácia, onde a 

eficácia interna é a que atinge apenas as partes, enquanto a eficácia externa é 

aquela que atinge para além das partes. A eficácia interna foi reconhecida pelo 

Enunciado n. 360 CJF/STJ, aprovado na IV jornada de Direito Civil. 

Pode-se enumerar sucintamente, os principais aspectos da eficácia 

interna da função social dos contratos, quais sejam: 

– A Proteção dos vulneráveis contratuais: havendo nos contratos de 

adesão cláusulas ambíguas e contraditórias, será adotada a interpretação mais 

favorável ao aderente. Segue-se o exemplo do art. 47 do Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê a interpretação pro consumidor. Já o art. 424 do Código Civil 

segue a experiência do art. 51 do CDC, determinando a nulidade das cláusulas que 

implicam na renúncia antecipada do aderente a um direito resultante da natureza do 

negócio. 

– Vedação da onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual (efeito 

gangorra): pode motivar a anulação (art. 156 e 157 do CC), a revisão (art. 317 do 

CC), ou mesmo a resolução do contrato (art. 478 do CC). 

– Proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos da 

personalidade do contrato, conforme consta do Enunciado n. 23 CJF/STJ, da I 

Jornada de Direito Civil. Em suma, não pode prevalecer o conteúdo do contrato que 

traz claro prejuízo à proteção da pessoa humana, retirada do art. 1º, III, da 

Constituição Federal de 1988, na melhor e mais moderna visão civil-constitucional, 

baseada no neoconstitucionalismo. 

– Nulidade de cláusulas antissociais, tidas como abusivas: para tal 

conclusão podem ser utilizados, em complementaridade ao art.421 do CC, os arts. 

187 e 166, II, do próprio código. A primeira norma enuncia ilicitude, por abuso de 

direito, havendo excesso contratual que desrespeita a finalidade social (= função 

social). A segunda dispõe que é nulo o negócio jurídico se o seu conteúdo for ilícito. 

Sobre esse aspecto interno da eficácia do princípio da função social dos 

contratos, destaque-se o posicionamento de Wladimir A. Marinho Falcão Cunha, 

aprovado na V Jornada de Direito Civil, onde ele explicita que nos  
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(...) contratos de financiamento bancário são abusivas cláusulas contratuais 
de repasse de custos administrativos (como análise de crédito, abertura de 
cadastro, emissão de fichas de compensação bancária, etc.) sejam por 
estarem intrinsecamente vinculadas ao exercício da atividade econômica, 
seja por violação do princípio da boa-fé objetiva (Enunciado n. 432). 
 

– Tendência da conservação contratual, sendo a extinção do contrato a 

ultima ratio: essa correlação foi reconhecida no enunciado nº. 22 do CJF/STJ da I 

Jornada de Direito Civil, in verbis: “A função social do contrato, prevista no art.421 do 

novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio da conservação do 

contrato, assegurando trocas úteis e justas.” 

Corroborando com o entendimento de todo o exposto neste tópico, urge 

demonstrar jurisprudência atualizada sobre a mitigação do pacta sunt servanda pelo 

novo princípio da função social dos contratos, a seguir transcrito: 

 

Processo: 
AC 2012217970 SE 
Relator(a): 
DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA 
Julgamento: 
18/09/2012 
Órgão Julgador: 
2ª.CÂMARA CÍVEL 
Parte(s): 
Apelante: ANA CRISTINA ALMEIDA SANTANA 
Apelante: BANCO FINASA S.A. 
Apelado: ANA CRISTINA ALMEIDA SANTANA 
Apelado: BANCO FINASA S/A 
 
Ementa 
 
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇAO DE RESILIÇAO DE CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO MERCATIL MEDIANTE DEVOLUÇAO DO BEM 
ALIENADO COM RESTITUIÇAO DE QUANTIA PAGA. PEDIDO DE 
DECLARAÇAO DE NULIDADE DE QUALQUER CLÁSULA LEONINA. 
ARGUMENTAÇAO DA INSTITUIÇAO BANCÁRIA DE PACTA SUNT 
SERVANDA. RELATIVIZAÇAO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. 
MUTABILIDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISAO DE 
CLÁUSULAS ABUSIVAS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL SE SOBREPÕE A 
LIBERDADE DE CONTRATAR E AUTONOMIA DA VONTADE. CDC. 
APLICADO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
RECURSO DO AUTOR. DESCONSTITUIÇAO DE INÉPCIA DA INICIAL. 
PEDIDO GENÉRICO DE REVISAO DO CONTRATO. INVERSAO DO 
ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA DATA DE RECEBIMENTO DA 
NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL A FIM DE ILIDIR O PAGAMENTO DAS 
PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. IMUTABILIDADE DO CONTRATO. 

 
Inúmeras teorias que brotam contra o disciplinado pela lei 8078/90 falam 

em impossibilidade de revisão do contrato, e devem ser rechaçadas de pronto, uma 

vez que é ponto pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que o princípio pacta 
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sunt servanda está efetivamente relativizado ante o princípio social do contrato. Há 

possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, de cláusulas iníquas, abusivas ou 

potestativas, de modo a preservar o equilíbrio contratual, nos termos do Código 

Consumerista. 

O código consumerista é aplicável às administradoras de cartões de 

crédito, consideradas instituições financeiras, por força do que preconiza as 

Súmulas 283 e 297 do STJ. A observância aos princípios da função social do 

contrato e do equilíbrio contratual mitiga a aplicação do dogma pacta sunt servanda 

aos contratos regidos por normas de direito público. 

Quanto à eficácia externa do princípio da função social do contrato, 

reconhecida pelo Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito Civil, existem dois 

aspectos principais, quais sejam, a proteção dos Direitos Difusos e Coletivos – 

conforme Enunciado n. 23 do CJF/STJ – não podendo o contrato prejudica-los e a 

tutela externa de crédito que possibilita o contrato gerar efeitos perante terceiros ou 

de condutas de terceiros repercutirem no contrato. 

Ademais, é de suma importância citar o art. 2035, parágrafo único, do 

Código Civil que explicita que “(...) Parágrafo único. Nenhuma convenção 

prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por 

este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.” 

A norma é preceito de ordem pública, como consequência cabe sempre 

intervenção do Ministério Público e conhecimento de ofício pelo juiz. 

O dispositivo coloca a função social dos contratos ao lado da função 

social da propriedade, dando fundamento constitucional à primeira. Em suma, pode-

se dizer que a função social dos contratos está baseada na função social da 

propriedade, constante do art. 5º, XXII e XXIII, da CF/88, como queria Miguel Reale. 

Em reforço, afirma-se com convicção que a função social do contrato está estribada 

nos princípios constitucionais de proteção da dignidade humana (art.1º, III) e da 

solidariedade social (art.3º, I). 

Dessa forma, argumentos processuais que falam em ressaltar o princípio 

do pacta sunt servanda, não deveriam sequer ser levados em conta devido a nova 

construção doutrinária que preza pelo princípio da função social dos contratos, 

constante da nova ordem Civil-Constitucional, onde todo e qualquer ordenamento 

infraconstitucional deve estar de acordo e amparado pelos princípios fundamentais 

instituídos na Constituição Federal, restando claro que não poderão ser 
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desrespeitados e elididos por um simples comando do direito civil, que na onda do 

neoconstitucionalismo está deveras defasado. 

Isto posto, são descabidos no âmbito dos tribunais a pretensão dos 

bancos e financeiras da não revisão contratual, simplesmente por alegar, na maioria 

das vezes, que “as cláusulas são legais e devidamente explicadas” muito embora 

em momento algum o consumidor sequer saiba o que elas significam. 

Por fim, há alegações como as de que “foi da vontade da parte autora 

celebrar o contrato” não elide a pretensão autoral em ter seu contrato judicialmente 

revisado, tampouco é motivo para a aplicação do fatídico pacta sunt servanda. 

 

3.2.4 Cláusulas abusivas e alguns exemplos das cláusulas abusivas mais 

predominantes em contratos com bancos e instituições financeiras. 

 

O Código de Defesa do Consumidor (LEI Nº 8.078, DE 11 DE 

SETEMBRO DE 1990), protege não somente no ato da contratação, mas tem função 

especial na proteção do consumidor na execução do contrato. Com isso, nos casos 

em que houver cláusulas abusivas não observadas pelo consumidor, elas deverão 

ser extirpadas do contrato, e reconhecidas ex officio pelo magistrado. 

Essa proteção se dá, especialmente, por força de dois princípios 

essenciais à defesa do consumidor, sendo eles o princípio da equidade contratual, 

que promove o equilíbrio entre as partes contratantes, e o princípio da proteção da 

confiança, que trata das expectativas criadas por cada um dos contraentes 

(MARQUES, 2011, p. 901). 

A despeito de muitos vetos e intromissões do executivo nos mais de 20 

anos de aplicação do CDC, este instituiu não somente um controle formal, como 

também o controle do conteúdo dos contratos de consumo, na tentativa de preservar 

o equilíbrio contratual das cláusulas, nas prestações e contraprestações, direitos e 

deveres, sendo este controle exercido pelo Poder Judiciário com o auxílio do 

Ministério Público e entidades de proteção ao consumidor (MARQUES, 2011, p. 

902). 

Com efeito, o art. 51 da lei 8078/90 estipulou normas imperativas que 

impossibilitem a utilização de cláusulas abusivas, dificultando o desequilíbrio 

contratual. 

Para melhor compreensão do aludido acima, segue o artigo 51, IV, 
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transcrito abaixo: 

 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
(…) 
IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem 
o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 
boa-fé ou a equidade. 

 

Com efeito, nítidos são os comandos do artigo retrocitado, que ressaltam 

que o contrato deve ser orientado e deve obedecer aos princípios da equidade e 

boa-fé, como fora exposto em linhas anteriores. 

Essas cláusulas abusivas deverão ser declaradas nulas ex officio pelo 

Poder Judiciário, a pedido do consumidor, Ministério Público entre outras entidades 

protetivas, ainda que o consumidor as tenha aceitado conscientemente, desde que 

traga vantagens excessivas para o fornecedor. Sendo abusiva, resulta contrária à 

ordem pública estabelecida, não prevalecendo a autonomia da vontade neste caso 

(MARQUES, 2011, p. 902-903). 

Dentre as cláusulas abusivas, elenco as que mais interessam ao trabalho, 

como por exemplo, as disciplinadas pelos incisos IX, X, XI, XII, e XIII, do art. 51 da 

lei consumerista, abaixo colacionadas: 

 

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

 

Destarte, o art. 51 da lei 8078/90 considera nulas as cláusulas que 

asseguram para o fornecedor vantagens consideradas excessivas, como a opção de 

concluir o contrato, a variação de preço, a alternativa de cancelamento contratual, de 

receber através do consumidor os custos referentes à cobrança de dívida, além de 

autorização para modificação do disposto no contrato a qualquer tempo, não sendo 

as mesmas vantagens possíveis ao consumidor (MARQUES, 2011, p. 966). 

Essas cláusulas são corriqueiramente apostas em contratos de 
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financiamento, e no mais das vezes no momento em que consumidor pede a revisão 

judicial do contrato essas cláusulas não somente são tidas como legais pelas 

instituições financeiras sob a alegativa da força obrigatória dos contratos e 

autonomia da vontade como também não são revisadas ex officio pelo magistrado, 

que não poucas vezes considera-as legais e impassíveis de nulidade. 

No entanto, essas cláusulas devem ser consideradas nulas não somente 

devido conteúdo das mesmas, mas fundamentalmente pela unilateralidade da 

vantagem concedida, tornando-as abusivas e plenamente passíveis de nulidade 

(MARQUES, 2011, p. 966). 

Por meio do inciso X do art. 51 do CDC fora proibida cláusulas de 

indexação de valores através da livre escolha dos índices de correção pelo 

fornecedor, que em países como o Brasil, habituados a indexar débitos futuros, 

torna-se impossível prever que taxa seria a mais adequada e como ficariam os 

valores corrigidos posteriormente, podendo haver desequilíbrio significativo das 

prestações, fazendo assim com que essa escolha feita exclusivamente pelo 

fornecedor venha a ser considerada abusiva, especialmente quando sabe-se que o 

índice de correção eleito unilateralmente é sempre o que elevaria ao máximo o valor 

final do contrato (MARQUES, 2011, p. 967). 

Outrossim, outro inciso que merece destaque é o XIII que determina 

sejam nulas as cláusulas que “autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o 

conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração”. Enquadram-se neste 

inciso as cláusulas abusivas discriminadas pelo art. 53 do CDC, como aquelas que 

preveem a perda total das prestações pagas nos contratos de compra e venda de 

móveis e imóveis, como no caso de financiamento de veículos automotores, 

exemplificativamente. 

Tenha-se em vista que a perda das parcelas, na prática, não ocorre por 

meio de estipulação contratual, mas sim através do trâmite processual que permite a 

busca e apreensão do veículo automotor pelo banco ou instituição financeira, que 

não mede esforços para vender o bem o mais rápido possível. Neste caso a perda 

dos valores empreendidos se dá não diretamente, por meio de estipulação de 

cláusula abusiva, e sim por meio do deferimento de tutela antecipada em busca e 

apreensão, e quando da venda do bem os valores ficam todos com o fornecedor do 

contrato, tantos os já despendidos pelo consumidor como os de fruto da venda do 

bem. Visto isso, é nítida a extorsão devidamente legalizada. 
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Outras cláusulas abusivas de enorme importância no que tange os 

contratos de financiamento bancário são os que autorizam a violação da honra, da 

imagem, do crédito e da privacidade do consumidor, tais como as que permitem que 

o banco conste o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito (tais 

como o SPC, SERASA, etc.) enquanto houver discussão sobre o contrato no âmbito 

do Poder Judiciário. 

A cláusula supracitada fere a honra do consumidor, que discutindo o 

contrato e/ou o débito em juízo, está apenas exercendo seu direito de discutir as 

cláusulas contratuais e/ou a dívida, não abrindo precedentes para inscrição do nome 

do consumidor em cadastros negativistas por conta desta discussão. A permissão 

desse tipo de cláusula denota a abusividade por parte do fornecedor e deve ser 

plenamente anulada pelo magistrado. 

Dentre as mais importantes cláusulas abusivas e também a mais 

praticada pelas instituições financeiras e discutida no judiciário estão as atípicas de 

remuneração, de remuneração variável, de imposição de índices unilaterais de 

reajuste ou de juros irrazoáveis. São as mesmas previstas como nulas pelo art. 51, X 

e que permeiam uma problemática jurisprudencial ante a súmulas e leis contrárias 

ao que define o Código de Defesa do Consumidor e que está sendo analisada em 

vários aspectos no âmbito dos tribunais superiores. 

Estas cláusulas são dispositivos de remuneração, contudo no mais das 

vezes essa remuneração é muito variável, arbitrária e potestativa,  sendo atentatória 

à boa-fé e a justiça contratual. Do mesmo modo, a repetição desta remuneração 

desconectada da razoabilidade será considerada abusiva. (MARQUES, 2011, p. 

1138) 

No âmbito dos tribunais essas cláusulas dificilmente são modificadas, 

limitando-se a apenas declarar a nulidade face a complexidade desta discussão. 

Dessa forma, solucionam-se as contendas judiciais de modo a declarar a 

abusividade ou nulidade das cláusulas acessórias de remuneração ou indexação, 

sem adentrar no mérito da real problemática do equilíbrio financeiro negocial inicial 

(MARQUES, 2011, p. 1139). 

Além dessas, outras cláusulas discriminadas em outros diplomas são 

consideradas abusivas, é o que disciplinam algumas portarias, transcritas no que 

importa ao trabalho, a seguir: 
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1) Portaria SDE nº 5 de 27 de Agosto de 2002 
 
“Complementa o elenco de cláusulas abusivas constante do art.51 da Lei nº 
8078, de 11 de setembro de 1990. 
(…) 
I- autorize o envio do nome do consumidor, e/ou seus garantes, a bancos de 
dados e cadastros de consumidores, sem comprovada notificação prévia; 
II- imponha ao consumidor, nos contratos de adesão, a obrigação de 
manifestar-se contra a transferência, onerosa ou não, para terceiros, dos 
dados cadastrais confiados ao fornecedor; 
III- autorize o fornecedor a investigar a vida privada do consumidor; 
(…)”(LEÔNCIO NETO, 2013, p.190) 
 
2) Portaria SDE nº 4, de 13 de março de 1998 
 
“Dispõe sobre alterações do Código de Defesa do Consumidor 
(…) 
3. não restabeleçam integralmente os direitos do consumidor a partir da 
purgação da mora; 
(…) 
5. estabeleçam a perda total ou desproporcionada das prestações pagas 
pelo consumidor, em benefício do credor, que, em razão de desistência ou 
inadimplemento, pleiteia a resilição ou resolução do contrato, ressalvada 
cobrança judicial de perdas e danos comprovadamente sofridos; 
6. estabeleçam sanções em caso de atraso ou descumprimento da 
obrigação somente em desfavor do consumidor; 
7. estabeleçam cumulativamente a cobrança de comissão de permanência e 
correção monetária; 
(…) 
9. obriguem o consumidor ao pagamento de honorários advocatícios sem 
que haja ajuizamento de ação correspondente; 
(…)(LEÔNCIO NETO, 2013, p.190-192) 
10. atribuam ao fornecedor o poder de escolha entre múltiplos índices de 
reajuste, entre os admitidos legalmente; 
(…)” 
3) Portaria SDE nº 3, de 19 de março de 1999. 
 
“Adita cláusulas ao art. 51 da Lei nº 8078/90, Código de Defesa do 
Consumidor – CDC. 
(…) 
 
Divulgar, em aditamento ao elenco do art. 51 da Lei nº 8078/90, e do art. 22 
do Decreto nº 2.181/97, as seguintes cláusulas que, dentre outras, são 
nulas de pleno direito: 
(…) 
9. estabeleçam a cobrança de juros capitalizados mensalmente; 
(…) 
14. prevejam em contratos de arrendamento mercantil (leasing) a exigência, 
a título de indenização, do pagamento de parcelas vicendas, no caso de 
restituição do bem; 
15. estabeleçam, em contrato de arrendamento mercantil (leasing), a 
exigência do pagamento antecipado do Valor Residual Garantido (VGR), em 
previsão de devolução desse montante, corrigido monetariamente, se não 
exercida a opção de compra do bem;” (LEÔNCIO NETO, 2013, p.192-194) 
4) Portaria SDE nº 3, de 15.03.2001, DOU 17.03.2001 – Ed. Extra. 
 
“Elenca cláusulas consideradas abusivas ao Direito do Consumidor. 
(…) 
Divulgar o seguinte elenco de cláusulas, as quais, na forma do art. 51 da Lei 
nº 8078/90, de 11 de setembro de 1990, e do art. 56 do Decreto nº 2.181, de 
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20 de março de 1997, com o objetivo de orientar o Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor, serão consideradas como abusivas, notadamente 
para fim de aplicação do disposto no inciso IV, do art. 22 do Decreto nº 
2.181: 
(…) 
7. autorize o envio do nome do consumidor e/ou seus garantes e 
cadastros de consumidores (SPC, SERASA, etc.), enquanto houver 
discussão em juízo relativa à relação de consumo; 
8. considere, nos contratos bancários, financeiros e de cartões de 
crédito, o silêncio do consumidor, pessoa física, como aceitação tácita dos 
valores cobrados, das informações prestadas nos extratos ou aceitação de 
modificações de índices ou de quaisquer alterações contratuais; 
(...)” (LEÔNCIO NETO,2013, 194-195) 

 

Além das cláusulas abusivas discriminadas pelas portarias retrocitadas, o 

art. 52 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) também traz 

outras de grande importância ao trabalho, a seguir transcrito: 

 

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de 
crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, 
entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: 
I- preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 
II- montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 
III- acréscimos legalmente previstos; 
IV- número e periodicidade das prestações; 
V- soma total a pagar, com e sem financiamento. 
§ 1º. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no 
seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. 
(Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 9.298, de 01.08.1996) 
§ 2º É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total 
ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 
acréscimos. 
§ 3º (Vetado). 

 

Essas são as principais cláusulas abusivas amplamente encontradas nos 

contratos de adesão fabricados pelos bancos e instituições financeiras desse país. 

Ouso dizer que nenhum destes mencionados contratos escapa sem conter uma 

cláusula abusiva. Contudo, infelizmente o que se percebe na prática no âmbito dos 

tribunais deste país, em especial na prática do Tribunal de Justiça do Ceará, além 

das sentenças monocráticas de 1º grau, é que essas cláusulas, além de não serem 

conhecidas de ofício pelo magistrado, que impele o advogado a constar estas 

cláusulas, tampouco as reconhece como abusivas após discriminadas no processo, 

na maioria das vezes indeferindo a tutela antecipada (salvo raras exceções) e por 

vezes inviabilizando a revisão contratual em juízo, num flagrante impedimento para 

que o consumidor possa exercer os direitos que a lei 8078/90 prescreveu. 

A bem da verdade, muito disso se deve pelas interpretações contra o 

Código de Defesa do Consumidor que os tribunais superiores vem dando à 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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aplicação da Lei 8078/90 nos contratos de financiamento bancário e entre outras 

instituições financeiras e o consumidor, inviabilizando por completo o direito que foi 

trazido ao nosso ordenamento jurídico por prescrição constitucional. 

Dado isso, iremos elencar e discutir algumas das principais polêmicas 

referentes ao discutido neste trabalho, nos tópicos subsequentes. 

 

3.2.5 Cláusulas abusivas as principais polêmicas entre os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor e as súmulas editadas pelo Superior 

Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal sobre o tema 

 

A priori, dar-se-á continuidade ao último assunto abordado no tópico 

anterior, que trata da abusividade de indexação de taxas à livre cargo do fornecedor 

nos contratos de financiamento. Empós se sucederá a discorrer sobre outras 

problemáticas que concernem ao tema. 

Com efeito, o inciso X diz ser nula a cláusula que permita que o 

fornecedor – no caso aqui exposto os que elaboram os contratos de financiamento 

bancário ou com outras instituições financeiras – disponha livremente sobre a 

variação do preço, ou seja, é defeso, ao fornecedor, que ele possa escolher dentre 

os índices de correção (BTN, IPC, CUB ou outro índice oficial, por exemplo) 

unilateralmente sendo permitido ao consumidor somente suportar a escolha feita 

antecipadamente. 

O consumidor não tem ideia do montante futuro de sua dívida e os índices 

escolhidos, sem receio de afirmar, são sempre os maiores, os que mais oneram o 

valor final do contrato. 

No entanto, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja essa 

proteção, concluindo por ser nula e abusiva a cláusula contratual prevista dessa 

forma, uma série de súmulas do Superior Tribunal de Justiça prestou-se a firmar 

jurisprudência a respeito de referidas taxas, se permitidas ou abusivas no seio dos 

contratos. 

As decisões jurisprudenciais do STJ permitiram que se pudessem indexar 

juros variáveis nos contratos, fazendo com que estes não mais se limitem a 12% ao 

ano como era previsto anteriormente. 

Para entender melhor essa problemática, examine-se a antiga redação do 

art. 192, §3º da Constituição Federal de 1988, a seguir transcrito: 
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Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da 
coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, 
sobre: 
(…) 
§ 3º - As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste 
limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas 
modalidades, nos termos que a lei determinar. 

 

Note-se que os juros perpetrados pelos bancos e demais instituições 

financeiras todos somados não poderiam ser superiores a 12% ao ano. Isto se 

encontra em perfeita consonância com a proibição de cobrança de taxas abusivas e 

de indexação livre, de acordo com o que prevê o Código de Defesa do Consumidor, 

por parte das instituições suprarreferidas. Denotava-se o correto respeito ao 

consumidor, e uma interpretação que transmitia a perfeita sintonia entre Constituição 

Federal e lei especial infraconstitucional. 

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento contrário ao 

já pacificado no ordenamento jurídico pátrio, concluiu que não havia vantagem 

exagerada ou abusividade nos juros estipulados acima de 12% ao ano, devendo, 

para aferir a abusividade ou vantagem exagerada, analisar os contratos caso a caso. 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 

1061530/RS (rel. Min. Nancy Andrighi, Dje 10.03.2009), submetendo-se ao rito do 

art. 543-C do Código de Processo Civil (quando há multiplicidade de recursos com 

fundamento de direito idêntico), assentou o entendimento de que “as instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de 

Usura (Decreto 22.626/33)” que acabou por se consolidar na súmula 596 do 

Supremo Tribunal Federal (MARQUES, 2011, p. 968). 

Complementando o entendimento acima, o STJ editou a súmula 382 que 

assevera que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si 

só, não indica abusividade”. Ademais, o REsp supramencionado assentou que  “são 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c com o art. 406 do Código Civil de 2002” e que “é admitida 

a revisão de taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente 

demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento”(MARQUES, 2011, p. 968). 

Como consequência do REsp supra aludido, em complementação ao 

entendimento, a relatora então Ministra Nancy Andrighi, editou a seguinte orientação: 
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Orientação nº 2 – Configuração da Mora 
a) o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza 
a mora (...) 

 

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça edita súmula contraditória à 

orientação, que acaba por inviabilizar a medição dos encargos abusivos perpetrados 

pelos bancos, pois põe na conta do consumidor, o dever de provar a abusividade. 

A súmula 380 do STJ assevera que “a simples propositura da ação 

revisional não descaracteriza a mora”. Ou seja, a orientação nº 2 da Min. Rel. Nancy 

Andrighi atesta que o abuso de juros e taxas descaracteriza a mora do 

consumidor/devedor e ao mesmo tempo o STJ edita súmula que dificulta e por vezes 

inviabiliza por completo a chance de rever o seu contrato no âmbito do judiciário. 

Pois bem, analisemos então a súmula acima, com os fundamentos do 

STJ para a caracterização da mora, e o que decorreu posteriormente através desse 

entendimento. Para isso, colaciona-se o texto completo da súmula: “Súmula 380. A 

simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor” 

Os pressupostos para a descaracterização da mora são, segundo 

Superior Tribunal de Justiça, que: 

a)    A ação conteste total ou parcialmente o débito; 

b) Haja efetiva demonstração de fumus boni iuris e fundamentada em 

jurisprudências do STJ ou STF; e 

c) Mesmo com contestação da parte do débito, houvesse depósito de 

valor que não está em discussão ou caução idônea. 

Com isso, para propor a ação inicial de revisão de contratos, o 

consumidor deve, obrigatoriamente, contestar o débito com o credor, fundamentar a 

contestação do débito, juros e taxas através das súmulas do STF e STJ (que são 

contrárias ao que prevê o Código de Defesa do Consumidor), e, além disso, deve 

depositar o valor incontroverso para que cumpra os pressupostos processuais da 

ação. 

Dessa forma, percebe-se claramente o intento do Superior Tribunal de 

Justiça em dificultar e embaraçar o acesso do consumidor à justiça, quando edita 

súmulas que contrariam o que previu a Lei 8078/90, fazendo com que a prova da 

caracterização da mora e a existência de taxas abusivas sejam pormenorizadas pelo 

consumidor na ação inicial, estabelecendo assim uma inversão da inversão do ônus 
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da prova em favor do fornecedor, desequilibrando ainda mais uma relação de 

consumo que já é desequilibrada ab ovo através dos contratos de adesão. 

Outrossim, converge com o conteúdo desta súmula a recente alteração do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 10.406, de 2002), com a adição do art. 285-b que 

prescreve da seguinte forma: 

 

Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de 
empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá 
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que 
pretende controverter, quantificando o valor incontroverso. 
§ 1º O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 
contratados. 
§ 2º O devedor ou arrendatário não se exime da obrigação de pagamento 
dos tributos, multas e taxas incidentes sobre os bens vinculados e de outros 
encargos previstos em contrato, exceto se a obrigação de pagar não for de 
sua responsabilidade, conforme contrato, ou for objeto de suspensão em 
medida liminar, em medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela. 

 

Como visto, é fácil a analise de que os tribunais superiores estão 

claramente inclinados a obstruir o acesso do consumidor que visa revisar seu 

contrato com bancos e instituições financeiras, movimentando-se em sentido 

contrário ao que estabeleceu a Lei 8078/90, especialmente para assegurar o 

equilíbrio entre as partes no âmbito processual. 

Como exemplo, cite-se que por meio das súmulas dos tribunais 

superiores e a adição do art. 285-b ao Código de Processo Civil, a norma que 

consagra a inversão do ônus da prova como direito do consumidor através Lei 

8078/90 resta completamente esvaziada. Se antes a regra contida no art. 6º, VIII, 

previa que a prova da alegação cabia ao réu, com a edição de tais súmulas e do art. 

285-b do CPC o objetivo de tal direito não encontra mais salvaguarda no 

ordenamento jurídico, voltando-se ao status quo ante, só que, em uma sociedade 

com relações de consumo completamente diferenciadas das que eram reguladas 

precipuamente pelo Código Civil. 

Ademais, referendando a extorsão legalizada, o STJ editou a súmula 381 

que afirma que é proibido ao juiz conhecer das cláusulas abusivas de ofício. 

Pois bem, resta latente e cristalino o posicionamento contrário dos 

Tribunais Superiores perante o Código de Defesa do Consumidor, inviabilizando a 

inversão do ônus da prova, obrigando o consumidor a discriminar as cláusulas 

abusivas do contrato como condição de procedibilidade da inicial. Além disso, deve o 

consumidor depositar o valor incontroverso (leia-se: ser obrigado a pagar cálculos, 
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diminuindo ainda mais as chances do consumidor pobre entrar na justiça) 

juntamente com as taxas e correções que dali advirem. Ademais, afirma 

categoricamente, mesmo após cumpridas todas essas exigências, que a simples 

propositura da ação de revisão de cláusulas contratuais não descaracteriza a mora, 

e que esta deverá ser provada (novamente, pelo consumidor) e atestar o abuso, 

pormenorizadamente, não deixando dúvidas sobre as ilegalidades que 

costumeiramente são inequivocadamente perpetradas por tais instituições. Tudo isso 

provado pelo autor na inicial, sob pena de indeferimento por ausência de 

pressupostos processuais. 

Outra problemática ainda longe de ser solucionada, e que mais uma vez 

vai de encontro às normas de defesa do consumidor, é a possibilidade ou não de 

cobrança da TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e TEC (Tarifa de Emissão de 

Boleto), IOF entre outras cobranças que fazem parte da própria atividade 

administrativa dos Bancos e instituições financeiras. 

A Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Boleto 

(TEC) são despesas administrativas típicas da própria atividade que exercem os 

bancos e instituições financeiras. Uma é cobrada para ressarcir gratuitamente estas 

instituições pela simples concessão do crédito e a outra é o pagamento dos custos 

com emissão de boletos para o pagamento das parcelas do financiamento, ou seja, 

os custos com papel e para a concessão prévia de um financiamento são arcados 

pelo consumidor nos contratos de adesão preelaborados por tais instituições. 

Outrossim, o IOF ( Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguro, ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários)   que é imposto incidente 

sobre as instituições financeiras é cobrado ao consumidor, e de forma parcelada, 

tudo isso aderido a taxas e juros devidamente capitalizados em dobro, que ao final 

aumentam o valor da prestação em muito. 

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, firmou entendimento 

no sentido de serem sustentadas 3 (três) teses à respeito da aplicabilidade ou 

inaplicabilidade da TAC, TEC e IOF aos contratos entre as instituições financeiras e 

os consumidores. 

A Segunda Seção do STJ, decidiu em unanimidade, seguir o voto da 

relatora Isabel Gallotti, no julgamento dos recursos repetitivos (REsp 1251331 e 

REsp 1255573) interpostos pelo Banco Volkswagen S/A e Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, que tais tarifas eram legais desde que pactuadas 
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nos contratos até 30 de abril de 2008, quando do fim da Resolução CMN 2303/96, 

passando a ser ilegais após. Entretanto, a famigerada TAC foi substituída pela TC 

(Tarifa de Cadastro) e é lícita a sua cobrança, para abrir a conta do consumidor para 

fins de financiamento, a ser cobrada uma única vez, no início do contrato. 

No que tange o IOF, segundo decisão do STJ, poderá ser cobrado ao 

consumidor, de modo fracionado, e em contrato destacado do financiamento original, 

e, além disso, estando sujeito aos mesmos encargos contratuais. 

Isto posto, percebe-se que os problemas que giram em torno dos 

contratos de financiamento bancário estão longe de terminar, e que a cada passo os 

Tribunais Superiores se posicionam de modo a privilegiar sempre as instituições 

financeiras, mesmo em casos de abusos tão explícitos como a cobrança de taxas e 

tarifas que são de obrigação da própria financeira pagar, pois são custos 

administrativos do exercício de sua atividade econômica. Essas são as principais 

polêmicas envolvendo contratos de financiamento bancário, e far-se-ão maiores 

considerações sobre algumas delas nos tópicos subsequentes. 

 

3.2.5.1 Inconstitucionalidade da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça 

 

Inicialmente, insta afirmar que a defesa do consumidor é direito 

fundamental prescrito pela Constituição Federal, e embora o Estado seja o 

destinatário dos direitos fundamentais, o indivíduo também o é. Dessa forma, o 

consumidor é destinatário do direito fundamental de proteção ao consumidor. 

Robert Alexy explica-nos que os direitos fundamentais têm força 

vinculativa, e para isso cita o art. 5º, §1º da Constituição Federal de 1988, que 

explicita que “as normas definidoras dos direitos fundamentais tem aplicação 

imediata”, podendo sua violação ser atacada por um tribunal competente (ALEXY 

apud TRAJANO, 2010, p. 51-52). 

Cumpre asseverar que, o direito do consumidor, além de elencado como 

direito fundamental é também princípio constitucional e não somente uma diretriz a 

ser seguida, como bem assentam os arts. 5º, XXXII e 170, V da Constituição 

Federal. Ademais, como já fora exposto anteriormente neste trabalho, a Lei 8078/90 

é lei especial que derroga as normas infraconstitucionais que se contrapõem a ela.                

Outrossim, as normas de ordem publica e que privilegiam o interesse 

social, como e o caso do Código de  Defesa do Consumidor, devem prevalecer 
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sobre o interesse privado, vinculando os indivíduos, sujeitos de uma relação privada, 

aos direitos fundamentais. E o que se chama de eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais. 

A propósito, o empecilho existente à aplicação dos direitos fundamentais 

às relações privadas é o fatídico raciocínio privativista defasado que é regido pelo 

principio da autonomia privada sem submissão aos preceitos de ordem pública, que, 

em teoria, resta superado, não restando qualquer duvida sobre a preponderância da 

Constituição Federal em face do direito privado. Dessa forma, privilegia-se o 

principio republicano invés da ótica estritamente liberal (TRAJANO, 2010, p. 52). 

Destarte, e defeso ao Estado deixar de promover a defesa do consumidor, 

posto se tratar de direito fundamental de extrema relevância que se põe como 

obrigacional por meio de ações positivas previstas pela Constituição Federal. O 

Estado está obrigado a promover a tutela jurídico-prestacional por meio de 

intervenção do Estado nas relações privadas, inclusive admitindo-se ação judicial 

para alcançar adequada e efetiva tutela, que trata de um direito subjetivo do cidadão 

(TRAJANO, 2010, p. 54). 

Dado isso, e através da assimilação da irradiação dos efeitos da 

Constituição por todo ordenamento jurídico, o Estado tem o dever de garantir os 

direitos fundamentais através da execução de ações positivas, de modo a privilegiar 

o caráter de ordem publica e de interesse social das normas consumeristas, para em 

decorrência disto o Estado-juiz conhecer ex officio das clausulas abusivas 

constantes dos contratos entre particulares, determinando, por meio do art. 51 do 

Código de Defesa do Consumidor, que estas sejam consideradas nulas de pleno 

direito, não interessando se os pedidos foram formulados ou não pelo autor, a fim de 

extirpar do mundo jurídico tais cláusulas iníquas e consagrar um dos direitos mais 

elementares do direito do consumidor, previsto no dispositivo contido no art. 6, IV, do 

CDC (TRAJANO, 2010, p.57). 

A súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em total 

oposição a toda construção doutrinário-jurisprudencial que se constituiu ao longo de 

décadas para garantir a proteção do vulnerável da relação contratual. 

Assim, veja-se o teor da sumula 381 ora analisada, a seguir transcrita: 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade 

das cláusulas” 

Esse raciocínio nos trouxe o infeliz entendimento de que normas de 
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ordem pública podem ser derrogadas pela simples vontade das partes. E este que 

derroga normas de ordem pública é o fornecedor, o mais forte da relação contratual, 

justamente aquele que deveria sofrer restrições em seu direito para um maior 

equilíbrio contratual (TRAJANO, 2010, p. 57). 

Um dos fundamentos desta sumula insensata, proferido pelo Ministro 

João Otavio de Noronha, que decorreu do Resp 1.061.503 (JRP/2008/5641), e que o 

magistrado não poderia sair de sua neutralidade para agir em favor do interesse de 

uma das partes, restando a ele, apenas, proteger a lei (TRAJANO, 2010, p. 57). 

Pois bem, primeiramente é considerada práxis retrograda o entendimento 

de que o juiz deve ser la bouche de la loi. Em segundo lugar, é errônea a concepção 

de que não se deve interpretar a lei de acordo com os preceitos fundamentais que 

prevê a Constituição Federal e, em decorrência disto, proteger a parte vulnerável da 

relação jurídica que se está analisando. Ao contrário, o Estado-juiz não pode se 

eximir de efetivar os direitos e garantias fundamentais, especialmente se tratar de lei 

de ordem pública e interesse social. 

Dessa forma, o juiz tem obrigação não somente de efetivar o direito do 

consumidor como também de conhecer de oficio das clausulas contratuais abusivas 

que desequilibram a relação de consumo, privilegiando os princípios constitucionais 

estruturantes, tais como o espírito republicano, a dignidade da pessoa humana, a 

cidadania, a justiça e a liberdade, como também o conhecimento de cláusulas 

abusivas de ofício, protegendo o débil da relação negocial (TRAJANO, 2010, p. 57). 

A argumentação perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça retrocedeu 

ao Estado Liberal instaurado na Franca do século XIX, esquecendo-se que o Estado 

Liberal não fora suficiente para corresponder às expectativas de igualdade. Este 

entendimento privatista do STJ afasta-se dos postulados do wefare state, 

privilegiando o mais forte da relação jurídica. Com isso, a já antes debilitada 

proteção ao consumidor passa a ser praticamente inexistente perante esse lobby 

dos bancos e instituições financeiras que conseguem influenciar ate mesmo o 

judiciário. A sanha pelo lucro e maior e mais importante que a proteção do interesse 

social dos consumidores. 

O Estado Social significa que, as modificações históricas de uma 

sociedade pós-industrial, de massa, necessitam de uma ação mais premente do 

Estado, de modo a intervir nos espaços destinados à autorregulação. Deste modo, 

as inovações advindas da industrialização como a sociedade de massa, com 
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produtos e contratos em massa – fenômeno da pós-industrialização – faz com que 

essas intervenções sejam indispensáveis (TRAJANO, 2010, p. 57). 

Diante desta conjuntura que se apresenta no atual cenário econômico-

social, o obsoleto Estado Liberal Frânces do laissez-faire, laissez-passer (deixe 

fazer, deixe passar, deixar que as coisas transcorram de forma livre) não se alinha 

com a sociedade de massa consumista moderna. (TRAJANO, 2010, p.58) 

Não se pode, portanto, aceitar que na atualidade o princípio da autonomia 

da vontade possa se sobrepor ante a patente existência de cláusulas 

manifestamente abusivas, dado que em relações de pólos desiguais o Estado tem o 

dever de intervir em favor do mais fraco. A liberdade que a autonomia da vontade 

comporta deve perder importância diante dos danos que essa liberdade exacerbada 

possa produzir na coletividade, ensejando intervenção estatal para equilibrar os 

pólos entre as liberdades dos indivíduos, em especial entre o fornecedor e o 

consumidor, com o fito de evitar injustiças (TRAJANO, 2012, p. 58-59). 

Ademais, o diálogo das fontes entre o Código Civil e as regras do Código 

de Defesa do Consumidor faz entender, a partir da intelecção dos artigos 168, 

parágrafo único do CC em conjunto como art. 7 do CDC que as nulidades do 

negócio jurídico devem ser pronunciadas pelo juiz - em outras palavras, devem ser 

declaradas de ofício. Isto decorre, tão somente, do entendimento já solidificado de 

que as matérias de ordem pública devem ser reconhecidas ex officio pelo 

magistrado.  

As regras especiais do CDC não excluem as regras da legislação interna 

que estão em consonância com a lei especial, e isso porque a interpretação das 

regras deve ser feita de forma a compatibilizar e integrar o ordenamento jurídico 

(TRAJANO, 2010, p. 59). 

Em um diálogo das fontes, as normas privadas devem ser aplicadas de 

forma subsidiária às normas aplicáveis às relações de consumo.  

Há de ser lembrado, também, que o art. 51 do Código de Defesa do 

Consumidor, enseja nulidade absoluta das cláusulas contratuais abusivas, 

novamente embasadas na ordem pública. 

Além disso, registre-se que esta é a práxis costumeira do próprio tribunal 

superior que editou tal súmula, ficando latente a incongruência entre a súmula 

proferida e a prática do tribunal, como se pode observar no REsp 730.129/SP, Rel. 

Min. Paulo Furtado (desembargador convidado do TJ/BA) que assim decidiu 
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“Conhecido o recurso e aberta a via especial, autorizado está o STJ a conhecer de 

ofício de patentes nulidades absolutas. (…)” (TARTUCE, 2011).  

O art. 1° do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prever que as 

normas ali contidas são de ordem pública e interesse social, e o microssistema da lei 

8078/90 foi extremamente inteligente ao dispor que as cláusulas abusivas são nulas 

de pleno direito. Como decorrência disso o juiz pode conhecer de ofício da 

existência de cláusulas abusivas, através da previsão constitucional de tutela (art. 

5°, XXXV) e declará-las nula, pois o CDC não seguiu o parâmetro dual do Código 

Civil que possui cláusulas de nulidade absoluta e relativa. 

O mesmo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que as normas de 

ordem pública ensejam nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, como já 

proferido em sede de Agravo Regimental (STJ, AgRg no REsp 703.558/RS, Rel. 

Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 

16/05/2005 p. 349) que dispunha “Questões de ordem pública contempladas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, independentemente de sua natureza, podem e 

devem ser conhecidas, de ofício, pelo julgador. Por serem de ordem pública, 

transcendem o interesse e se sobrepõem até a vontade das partes”. Note-se o infeliz 

retrocesso jurídico perpetrado pelo tribunal com a edição da súmula ora analisada 

(TARTUCE, 2011). 

Imperioso frisar que, o argumento utilizado pelo STJ de que o juiz 

conhecer cláusulas abusivas de ofício fere o princípio do tantum devolutum quanto 

apelatum encontra limitações justamente nos preceitos de ordem pública, como é o 

caso das normas que regem as relações de consumo e das nulidades absolutas 

traçadas pelo art. 51 da lei 8078\90, não podendo, portanto servir de fundamentação 

para a manutenção da aludida súmula. A respeito disso, o próprio CPC fala em seu 

art. 245, parágrafo único, que não se deve aplicar tal dispositivo caso o juiz deva 

decretar nulidades de ofício. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que a proibição do juiz 

conhecer cláusulas abusivas de ofício promove o engessamento do judiciário, em 

um claro desrespeito ao princípio do juiz natural. Para piorar ainda mais esse 

quadro, tal súmula só se presta a regulamentar os contratos bancários, indo em 

sentido contrário a construção lógica do nosso Direito, protegendo os bancos contra 

os consumidores, quando a nossa Constituição Federal dita exatamente o contrário. 

Afora isso, não se pode olvidar que as cláusulas abusivas são violadoras 
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da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, devendo ser extirpadas de 

qualquer contrato, seja ele bancário ou não. É como sempre se posicionou a 

doutrina e a jurisprudência, como se pode ver, exemplificativamente: STJ, REsp. 

735.168/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/03/2008; 

DJe 26/03/2008; TJSP, Apelação Cível n. 990.10.036257-7, Acórdão n. 4379581, 

São Paulo, Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, 

julgado em 11/03/2010, DJESP 08/04/2010; TJRJ, Apelação 2009.001.18178, Nona 

Câmara Cível, Rela. Des. Roberto de Souza Cortes, julgado em 19/05/2009, pág. 90; 

TJDF, Apelação Cível n. 2003.01.1.114667-8, Acórdão n.293937, Segunda Turma 

Cível, Rel. Desig. Des. Carlos Rodrigues, DJU 19/02/2008, pág. 1986; TJMG, 

Apelação Cível n. 1.0342.06.074139-0/0011, Ituiutaba, Décima Sexta Câmara Cível, 

Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza, julgado em 30/04/2008, DJEMG 22/05/2008 e 

TJRS, Acórdão n. 70024257578, Sapiranga, Décima Quarta Câmara Cível, Rel. Des. 

Isabel de Borba Lucas, julgado em 03/07/2008, DOERS 17/07/2008, p. 51).  

Necessário se faz recordar que os princípios retrocitados são de ordem 

pública e por isso não podem ser sobrepujados por súmula alguma. Sob a própria 

ótica privatista, o Código Civil é cristalino ao afirmar, em ser art. 2035, parágrafo 

único, que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar princípios de ordem 

pública. Pois bem, com isso não resta dúvida de que a súmula 381 do STJ fere de 

morte todo o ordenamento jurídico, dessa forma, tal como outrora, as regras 

pertinentes ao Direito do Consumidor, devem continuar sendo plenamente aplicáveis 

aos contratos bancários e tal súmula deve ser de pronto cancelada. 

 

3.2.5.2 A inconstitucionalidade do art. 285-b do Código de Processo Civil. 

 

Muito embora nossos tribunais e juízes sejam orientados a decidir 

conforme a Constituição Federal de 1988 e as interpretações da lei devam ser 

conforme, ainda padecemos de uma medonha tradição de sermos governados pela 

“bancocracia” neste país, observando pretensões legítimas serem frustradas por 

malabarismos jurídicos que tendem a defender o interesse de pequenas castas da 

sociedade. É o “lobby” refletindo nas condições de procedibilidade civis. A aposição 

do art. 285-B no ordenamento jurídico e a aplicação do mesmo é um dos maiores 

absurdos e afronta ao Direito do Consumidor de todos os tempos, quase que 

inviabilizando a propositura das ações revisionais pelo consumidor. É um 
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contrassenso que essa manobra inconstitucional possa beneficiar o forte em 

detrimento do fraco, tornando a lei 8078/90 uma lei ineficaz, um peso morto no 

ordenamento jurídico, além do desrespeito patente à Constituição Federal e a 

interpretação dos regramentos da lei especial e dos regramentos gerais não 

conforme à Constituição, e sim conforme o sabor da política do momento. É uma 

imoralidade que uma Medida Provisória transforme-se em lei carecendo de 

legalidade e dos pressupostos formais que a Constituição da Republica impõe para 

a conversão da MP em lei. 

Demonstra-se muito claro que não são cumpridos os requisitos de 

urgência e relevância da MP agora transformada em lei. Ademais, a discussão 

original sobre a matéria visava apenas tratar de débitos tributários, não sendo estes 

estendidos à débitos dos consumidores quando da contratação com bancos e 

instituições financeiras. Essa interpretação extensiva é ilegal, imoral, uma afronta 

aos Direitos Fundamentais, à Constituição, à lei protetiva do consumidor e a todas 

as instituições de direito. A interpretação extensiva como condição de acesso à 

justiça é a extorsão bancária legalizada, é o enriquecimento ilícito, um estelionato 

ratificado. 

O professor Marcelo Pacheco Machado, formado em Direito pela UFES e 

mestre em Direito Processual pela faculdade de Direito USP, compara a confecção 

das leis a uma frase atribuída ao chanceler alemão Otto Von Bismark (unificador da 

Alemanha, morto em 1898) que diz que “Leis, como salsichas, deixam de inspirar 

respeito na proporção em que sabemos como são feitas”. Assim ocorreu com a 

entrada do art. 285-B no Código de Processo Civil, impossível não compará-lo com 

às salsichas de Bismark. Lei esta criada e posta no ordenamento de pronto, sem um 

minuto sequer de vacatio legis. 

Arremata o professor que mudanças dessa proporção em países como os 

Estados Unidos derivam de intensos debates nas cortes superiores (estas 

competentes para criarem as Rules of Civil Procedure). Na Inglaterra são realizados 

debates e relatórios (vide Woolf Report) extensos e profundos para a reforma 

processual. Já aqui, na terrae bralisis é diferente: para se modificar uma lei 

processual basta que se insira, através de um artigo perdido, no meio de uma lei 

tributária, criada para dispor (conforme sua própria ementa) sobre “parcelamento de 

débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de 

responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 
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É absurdo acreditar que se conseguiu fazer interpretação extensiva de um 

artigo de lei tributária relativo a débitos com a Fazenda Nacional para débitos que 

envolvam instituições financeiras e consumidores, dentro de uma relação 

consumerista. No mínimo estranha, mas essa correlação foi feita, nas exatas 

palavras do culto professor, provavelmente por: 

 

Algum passarinho legislativo disse para o nosso legislador que nas 
demandas que questionam abusos em contratos de “empréstimo, 
financiamento ou arrendamento mercantil” os consumidores lesionados não 
poderiam parar de pagar suas obrigações, e deveriam estipular — desde 
logo em seus pedidos — o valor exato que entendem devido, sob pena de 
inadmissibilidade, para que a sanha cobradora (provavelmente dos 
fornecedores de alpiste para este passarinho) não se suspendesse por um 
segundo sequer.  

 

Vejamos então o que diz o art. 285-B do Código de Processo Civil: 

 

Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de 
empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá 
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que 
pretende controverter, quantificando o valor incontroverso. Parágrafo único. 
O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 
contratados. 
 

Se caput do artigo é mordaz, o parágrafo único é um golpe moral. Num 

verdadeiro engodo de artigos que tem por objeto regular as relações tributárias, é 

criada uma norma processual por completo descontextualizada, e ainda sem anterior 

consulta à sociedade. De maneira desleal esta norma é posta em nosso 

ordenamento jurídico, exatamente no momento em que se discute em todo país um 

novo código de processo civil, que em sua última versão nada comenta sobre o 

assunto aqui em questão, limitando-se a prever, basicamente os requisitos genéricos 

e atuais do pedido: certeza e liquidez. 

Para a sorte da democracia e dos justos, o legislador o que tem de má-fé 

tem em mesma medida de incompetência, e com isso criou uma norma sem sentido. 

Ora, fala em litígios que têm por objeto “obrigações”. O Código de Processo Civil em 

diversos pontos fala em “litígio” querendo significar em um momento demanda ou 

processo (art. 46, par. Único, 135, IV, 259, V do CPC, etc.) e ter por objeto 

“obrigações” quer dizer que nestas demandas o seu objeto (pedido) tem natureza 

condenatória, ou seja, exige o cumprimento de uma obrigação. 

Neste caso não se pode afirmar que o artigo seja aplicável aos processos 
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que visem a declaração de nulidade (total ou parcial) do contrato, e isto porquê tais 

demandas não tem por objeto uma obrigação e sim invalidades contratuais, visto 

que os pedidos seriam constitutivos negativos ou declaratórios negativos. 

Ademais, o artigo padece de inconstitucionalidade formal que pode ser 

verificado em sede de processo legislativo, posto o artigo ter sido inserido no Código 

de Processo Civil através de uma Medida Provisória. 

Em palavras da Ilustre Advogada Dra. Marli Ap. Sampaio: 

 

[...] Com a devida vênia, trata-se de verdadeiro ‘contrabando’ na MP que 
passou ‘despercebido’ pelo Senado, não tendo a referida lei passado pelo 
tramite constitucional do Processo Legislativo (art. 59 da Constituição 
Federal).  

 
Assim, a referida lei padece do vício de inconstitucionalidade e 

ilegalidade, pelos seguintes motivos: 

 

1.  A MP não pode alterar norma processual (CF, art. 62, § 1º, I – b) 
2.  A MP viola o art. 59 da Constituição Federal que institui o Processo     

Legislativo. 

3.  A MP  contraria direito de acesso ao Poder Judiciário; 

4.  A MP viola as disposições da Lei Complementar 95; 

5.  A MP viola o direito básico do consumidor à revisão de contratos que 

lhe tragam onerosidade excessiva. 

 

Isso porque, a partir da entrada em vigor de tal dispositivo, o cidadão ao 

ingressar com ação judicial em face de instituições financeiras, discutindo valores 

que considera indevidos em financiamentos ou empréstimos estará obrigado a: 

 

a) apresentar cálculos matemáticos, junto com a petição inicial; 

b) terá custos com tais cálculos, o que limitaria o acesso à justiça do 

cidadão carente, que dependente de gratuidade judiciária, ficaria sem a precisão de 

tais planilhas de cálculos; 

c) continuaria pagando as prestações, ainda que erro houvesse, 

beneficiando, tal dispositivo somente as instituições financeiras, abusividades ou 

ilegalidades seriam mantidas. 

O texto da Lei 12.810/2013, art. 21 afronta a Lei Complementar nº. 95 de 
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1998, art. 7º, II que diz: 

 

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo 
âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios: 
(...) 
II - a lei não conterá matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada 
por afinidade, pertinência ou conexão; 
 

 

Salta aos olhos a obviedade com que o art. 285-b fere frontalmente o art. 

62, § 1º, I, alínea “b” da Constituição Federal de 1988, latente a inconstitucionalidade 

do artigo por impossibilidade de introdução no sistema jurídico por meio de Medida 

Provisória. Assim diz o texto constitucional: 

 

Art.62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional. 
(…) 
§1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
I- relativa a: 
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 
eleitoral; 
b) direito penal, processual penal e processual civil; 

 
Como já exposto anteriormente, a matéria tratada na Medida Provisória 

de nº 589/2012 dispunha sobre “parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional 

relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios”. E analisando-a em momento algum há previsão 

de acréscimo ou mesmo supressão de qualquer artigo do Código de Processo Civil, 

pois se estaria por óbvio de frente a uma violação ao art. 62, § 1º, I, “b” da 

Constituição Federal. Acresça-se a isso que tampouco a exposição de motivos da 

referida MP falou em alterações no CPC. 

Repise-se que a matéria da Medida Provisória tem conteúdo por completo 

divorciado do tema tratado no art. 21 da Lei 12.810/2013 que deu origem ao art. 285-

B do CPC, não guardando nenhuma temática a MP com o escopo do que o art. 285-

B se propõe. 

É pacífico na jurisprudência e na doutrina que o Poder Legislativo tem 

competência para emendar todas as proposições legislativas, incluindo as 

reservadas ao Poder Executivo, incluídas aí as Medidas Provisórias. No entanto, 

essa competência possui dois limites: a) não se admitem emendas que possuam 

matéria estranha à proposta legislativa original; b) a inadmissibilidade de que as 
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emendas representem aumento de despesa pública, quando a proposta legislativa 

original tenha sido apresentada pelo Chefe do Poder Executivo. 

Os limites retrocitados encontram-se pacificados pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DA LEI 15.301, 
DE 10 DE AGOSTO DE 2004, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
APLICAÇÃO IMEDIATA DE SUSPENSÃO PREVENTIVA A SERVIDOR DA 
POLÍCIA CIVIL, ASSIM QUE RECEBIDA DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE 
DETERMINADOS CRIMES. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º 
DA CF). 
(...) 
3. O Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer 
projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder 
Executivo (art. 48 da CF). Tal competência do Poder Legislativo conhece, 
porém, duas limitações: a) a impossibilidade de o Parlamento veicular 
matéria estranha à versada no projeto de lei (requisito de pertinência 
temática); b) a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos 
de lei de iniciativa do Executivo, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 
166, implicarem aumento de despesa pública (inciso I do art. 63 da CF). 
Hipóteses que não se fazem presentes no caso dos autos. Vício de 
inconstitucionalidade formal inexistente. 
(...)” 

 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI GAÚCHA 
N. 11.639/2001. CADASTRO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. 
CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DEVEM SER 
OBSERVADOS PELO PODER EXECUTIVO NA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EMENDAS PARLAMENTARES EM 
PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. 
INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA IMPROCEDENTE. 
 
1. As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do 
Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que guardem pertinência 
temática com o projeto e não importem em aumento de despesas.(...)” 

 
Ratificando o entendimento acima, o brilhante professor José Afonso da 

Silva, nos ensina que: 

 

“A emenda se insere num procedimento já instaurado pelo de iniciativa 
legislativa e identificado pelo seu objeto – matéria e interesse a ela relativos 
de que o projeto emendado constitui continente. O exercício do direito de 
emenda incide sobre esse conteúdo do projeto, se for emenda substancial – 
pretendendo alterá-lo no sentido da vontade do titular da emenda. Mas a 
emenda – se acolhida – não atinge senão os interesses que o titular poder 
de iniciativa legislativa propôs regulamentar. Neste, o proponente do projeto 
visa a regulamentar determinada matéria e alguns interesses referentes a 
ela; há pois, escolha da matéria e escolha dos interesses para 
regulamentação. O direito de emenda, ao contrário, tem como objeto 
apenas o modo de regular a matéria, objeto do poder de iniciativa, isto é, 
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incide apenas sobre interesses vinculados a ela: há escolha parcial de 
interesses a serem regulados pela pretendida lei. Tanto que não serão 
aceitar emendas, subemendas ou substitutivos que não sejam 
rigorosamente pertinentes à proposição; se a emenda se afasta desse 
preceito, poderá ser recusada pelo Presidente da Câmara, do Senado ou da 
Comissão (RICD, art. 125; RISF, art. 2013, a). Ai está:a emenda não pode 
cuidar de outra matéria que não a do projeto de lei; a escolha compete ao 
poder de iniciativa; se a pretendida emenda contiver regulamentação de 
outra matéria, não tem natureza de emenda, mas de iniciativa legislativa, 
iniciativa de lei, por isso não pode ser aceita como emenda.” 
(http://jus.com.br/artigos/26612/a-inconstitucionalidade-formal-do-artigo-285-
b-do-codigo-de-processo-civil) 

 
Por todo exposto, latente se mostra a falta de pertinência temática quando 

da inserção do art. 21, não possuindo nenhuma relação lógico-material quanto à 

finalidade da MP. Ainda, padece o art. 285-B de inconstitucionalidade formal, posto 

ser vedado a edição de Medidas Provisórias sobre Processo Civil. Sendo proibida a 

edição de MP sobre Processo Civil, o que dizer então da adição ao Projeto de Lei de 

Conversão da Medida Provisória de matéria que verse sobre tal assunto? Por óbvio 

que a consequência lógica é a impossibilidade de fazê-lo. 

Igualmente, tal como exposto acima, a emenda parlamentar possui 

limitações temáticas. Limitações estas que impedem a supressão, adição ou 

alteração de matéria Processual Civil por emenda em Medida Provisória, porquanto 

que essa modificação é expressamente proibida pela nossa Constituição Federal. 

Conclui-se, portanto, que tal artigo foi posto no ordenamento jurídico de 

forma contrária ao formalismo exigido pela Constituição Federal, carecendo assim 

de constitucionalidade, estando isto em consonância com a melhor jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal e com a doutrina pátria.  Desrespeita o processo 

legislativo obrigatório previsto no art. 59 da Constituição Federal, o art. 62 caput por 

faltarem os requisitos de “relevância e urgência”, e seu §1º, I, alínea “b” por ser 

matéria proibida de edição através de medida provisória, e fere frontalmente o 

princípio da inafastabilidade do poder judiciário (art. 5º, XXXV, CF) por tentar fazer o 

que a Constituição Federal não permitiu uma “seleção” de quem pode ou não ter seu 

pedido apreciado em juízo quando da litigância com bancos e instituições 

financeiras, além de ir contra o disposto no art. 7º, II da Lei Complementar nº 95 de 

1988, motivos bastantes pelo qual deve-se considerar qualquer efeito processual 

deste artigo inócuo. 
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3.2.5.3 Crítica quanto à modificação do art. 192 da Constituição Federal. 

 

Relevante discussão para este trabalho é a crítica acerca da revogação 

do § 3 do art. 192 da Constituição Federal.  

Sabe-se que o poder econômico possui grande influência sobre a política, 

contudo, uma vitória da Constituição Federal de 1988 foi a limitação de juros a um 

patamar considerado razoável. 

Através de reclames do setor empresarial que não conseguiam mais 

suportar as taxas de juros elevadas atribuídas pelos bancos para conseguir seus 

empréstimos financeiros, seja para capital de giro da empresa ou para expansão dos 

negócios, a Constituição Federal inseriu o art. 192 em seu texto, o que foi uma perda 

para as instituições financeiras e os bancos à época. 

Ocorre que, apesar de o artigo estar aposto no texto da nossa CF/88 o 

mesmo previa que deveria ser regido por lei complementar, sendo considerada 

norma de eficácia contida. A partir disso, o poder econômico, aproveitando-se dessa 

brecha deixada pelo legislador, iniciou sua articulação para livrar-se de vez das 

limitações democráticas impostas pela nossa lei maior. E o poder econômico agiu 

rápido. Logo após a promulgação da Constituição houve a publicação no D.O.U  

afirmando que os bancos e instituições financeiras não se submetiam a limitação de 

juros, pois a Lei 4.595/64 não previa isso e não encontrava-se expurgada do 

ordenamento jurídico, posto o art. 192, § 3 não ser norma de eficácia plena, 

necessitando a mesma de regulamentação. Dessa forma, articulou o poder 

econômico que a lei retrocitada fora recepcionada pela CF/88, não limitando-se ao 

que preconizou o art. 192. 

Pois bem, passados apenas 15 anos da promulgação da nossa 

Constituição democrática, os bancos e instituições financeiras atingiram seu intento 

e conseguiu esvaziar por completo a eficácia da lei, para empós obter a chancela do 

legislativo, através da via formal, com a Emenda Constitucional 40 de 2003. 

Ainda que estando a questão decidida pela via formal, cabe aqui fazer 

algumas considerações sobre o tema e discordar da decisão escolhida pelos 

tribunais.  

De início cabe dizer que independentemente da edição de lei 

complementar ou não, toda norma aposta na Constituição Federal tem eficácia. 

Como bem salientou José Afonso da Silva (2012, p. 234), ao dizer que:  
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[...] não há norma constitucional alguma destituída de eficácia. Todas elas 
irradiam efeitos jurídicos, importando sempre numa inovação da ordem 
jurídica preexistente a entrada em vigor da Constituição a que aderem e a 
ordenação instaurada.  
 

De outro lado, as normas de eficácia contida, tida por aquelas que no 

mais das vezes mencionam uma legislação futura que as regule, inúmeras vezes 

são consideradas normas de eficácia limitada, o que deve ser considerado um 

equívoco, posto terem elas natureza imperativa, sendo positivas ou negativas, 

limitadoras do Poder Público. Dessa forma, não podem ser consideradas destituídas 

de eficácia (SILVA, 2012 p. 249). 

Não obstante, ainda que a redação do caput do art. 192 informe que 

caberá a lei complementar regular a norma, aqui não se fala no poder pelo legislador 

ordinário de modificar a intenção do legislador constitucional, e, ainda, o § 3 encerra 

em si mesma a explicação exata a qual pretende, não interessando se é parágrafo 

do art. 192. Ela é norma apartada e sua eficácia é tida por renomados doutrinadores 

como plena e imediata, pois a sua redação contém uma vedação em que não há 

nenhuma necessidade de explicá-la. 

O mesmo se diga do argumento inconsistente de que não se sabe o que 

significa juros reais. Existe literatura especializada de economia que já nós faz a 

menção do que essa locução quer dizer. 

Afinado com o entendimento acima, o ilustre professor Arnaldo Rizzardo 

(1997, p. 270), explica que: 

 

Estabelece-se que o art. 192, em seus incisos, é uma regra de eficácia 
contida, por necessitar, em inúmeras situações, de outras regulamentações. 
E assim também é possível considerar o § 3º. Ele contém todos os 
elementos necessários à operatividade imediata, embora, na legislação 
infraconstitucional, talvez venha a se submeter a eventuais restrições, 
decorrentes da presença de termos indeterminados, como ‘juros reais’, 
‘remunerações’ e ‘comissões’. È possível que surjam proposições 
definitórias. Mas, não quanto ao que está no âmago do dispositivo, naquilo 
que é fundamental e imperativo, ou seja, a taxa de 12% ao ano. 

 

O mesmo raciocínio teve o insigne juiz Costa de Oliveira, no julgamento 

da Apelação Cível de n. 413.156-5, julgado em 22.11.89, no 1° Tribunal de Alçada 

Civil do Estado de São Paulo, asseverando que:  

 

Outros, interessados em manter livres os juros cobrados pelos bancos - e 
na ciranda financeira - afirmam ser de mister antes a definição do que sejam 
‘juros reais’. Ora, a questão é simples. "Reais" aí não tem a ver com a 
terminologia do direito das coisas. Não real é o que só vem por conta de 
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correção monetária. Esta é correção de distorção; o resultado de 
atualização monetária não é acréscimo; não é ganho, não dispõe de 
alcance utilitário novo e efetivo. ‘Real’ é o ganho - o que vem a mais - ao 
passo que a correção monetária não acrescenta nada ao importe efetivo 
passado. Apenas recupera a expressão do fundo econômico perdido pela 
expressão nominal, que a inflação envelhece como expressão de valor 
efetivo, da capacidade aquisitiva da moeda. Claro portanto que ‘juros reais’ 
são os interesses econômicos de importe superior à mera atualização 
monetária (mais o IOF). Resumindo: ‘juros reais’ são os permitidos para 
além da simples correção monetária e do IOF (OLIVEIRA apud VIGNOLA, 
2002). 
 

Outrossim, no que tange a eficácia imediata da norma contida no § 3 do art. 

192, José Afonso da Silva reconhece que:  

 

“Na verdade, não nos parece possível estabelecer um critério único e 
seguro para distinguir as normas constitucionais de eficácia plena das 
demais. Mas poder-se-ão fixar regras sobre o assunto, no que as 
conclusões da clássica doutrina norte-americana sobre ele podem oferecer, 
ainda, contribuição valiosa. Segundo essa doutrina, uma norma 
constitucional é auto-aplicável (correspondente, mutatis mutandis, às de 
eficácia plena) “quando completa no que determina, lhe é supérfluo o auxilio 
supletivo da lei, para exprimir tudo o que intenta, e realizar tudo o que 
exprime. [...] Completa, nesse sentido, será a norma que contenha todos os 
elementos e requisitos para a sua incidência direta. Todas as normas 
regulam certos interesses em relação à determinada matéria. Não se trata 
de regular matéria em si, mas de definir certas situações, comportamentos 
ou interesses vinculados à determinada matéria. Quando essa 
regulamentação normativa é tal que se pode saber com precisão, qual a 
conduta positiva ou negativa a seguir, relativamente ao interesse descrito na 
norma, é possível afirmar-se que esta é completa ou juridicamente dotada 
de plena eficácia, embora possa não ser socialmente eficaz” (SILVA, 2002. 
p. 102). 

 

Isto posto, sem substancia foram os argumentos utilizados pelos tribunais 

superiores para tornar ineficaz a vedação contida no aludido parágrafo, posto existir 

inúmeros exemplos no ordenamento jurídico de artigos que apesar de requerer lei 

complementar, seus incisos e parágrafos contêm direitos ou vedações bastantes em 

si, que tanto tem eficácia quanto são autoaplicáveis sem que se faça qualquer 

ressalva a respeito.  

Ainda que o caput do art. 192 fale em necessidade de lei complementar, o 

mencionado parágrafo se encerra em uma redação completa e perfeita, sendo 

norma apartada mesmo que ligada por força de uma lógica formal de organização 

extrínseca dos assuntos (tratam da mesma matéria), o que não significa que o 

parágrafo necessariamente precise da regulamentação do caput para o seu perfeito 

funcionamento (RIZZARDO, 1997, p. 270). 

Exemplificativamente, pode-se citar o caput do art. 193 da Constituição 
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Federal que fala que lei complementar deverá regular o estatuto da magistratura, e 

em sequência enumera onze incisos que sempre foram auto-aplicáveis por ter 

redação completa, bastantes em si, sem que houvesse a necessidade da efetiva 

existência da lei complementar para lhes conferir eficácia. O mesmo ocorre com o 

inciso IX do art. 93 da CF ao dispor que os julgamentos do Poder Judiciário serão 

públicos, sendo suas decisões fundamentadas, sob pena de nulidade das mesmas.  

No que toca o argumento de que a norma retrocitada não seria auto-

aplicável devido ao fato de não haver definição pela doutrina do que seria ‘juro real’ 

a mesma não se sustenta porquanto inúmeros livros que tratam de economia 

poderiam facilmente aferir de forma segura tal definição, não tornando assim a 

norma ineficaz.  

Corroborando com o exposto acima é o que explicita o egrégio Tribunal de 

Alçada do Rio Grande do Sul: 

 

 "JUROS REAIS. Artigo 192. § 3º. 
Dispositivo não sujeito a regulamentação. Aplicabilidade imediata. A 
remuneração do capital e a remuneração de serviço referido à concessão 
do crédito constituem juros reais e não podem superar a 12% ao ano. 
Apelação desprovida" (Julgados do TARGS 76/298). 
" (...) Os juros devidos, desde a vigência da CF, são de 12% ao ano, de vez 
que auto-aplicável a norma do art. 192, § 3º. 
Ao Judiciário não pode servir de óbice à sua aplicação imediata, o fato de o 
legislador ordinário, que nada pode acrescer à norma, demorar na sua 
regulamentação pela legislação ordinária" (Julgados do TARGS 81/207). 

 
Igualmente, o argumento que dispõe que a limitação de juros causaria um 

caos no país, pondo em risco a sua economia, o que muitas vezes convenceu e 

causou terrorismo em muitos julgadores não deveria prosperar, posto que, com a 

promulgação de uma nova Constituição se institui uma nova ordem, a que os bancos 

e instituições financeiras deveriam se amoldar e não o contrário.    

Ao contrário do que se supôs esta sociedade que se encontra viciada na 

ciranda financeira, veria a economia se reequilibrar, ajudando a combater a inflação 

e a extorsão abusiva perpetrada pelas instituições financeiras (VIGNOLI, 2002). 

Isto posto, pode-se aferir que através da chamada judicialização os 

ministros dos Tribunais Superiores utilizaram-se de argumentos políticos de 

conveniência e oportunidade que não cabiam mais por força da vontade do 

legislador constituinte com a promulgação da Constituição Federal. Utilizou-se 

malabarismo jurídico tendencioso e sem substancia para modificar a Constituição 



 85 

quando a sociedade e a instituições financeiras deveriam se afinar a esse novo 

panorama que foi instituído. Privilegiou-se o forte em detrimento do economicamente 

fraco, subvertendo a ordem constitucional e ressuscitando leis que por meio da 

hermenêutica jurídica deveriam ser revogadas, além de revogar leis que estavam em 

perfeita sintonia com o que previa a Magna Carta. Nesse passo, no que tange essa 

modificação, dentre outras relevantes sobre o Sistema Financeiro Nacional, 

retrocede-se do Estado Social de Direito a um Estado Liberal sem contenções e 

coibições, da forma retrógrada que existia no século XIX, desprivilegiando a 

evolução histórica da sociedade e do Direito.  

 

3.3 JUROS, ANATOCISMO E ARGUIÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 

2170-36/2001 PELA ADI 2316. 

 

Os juros são o rendimento obtido por um valor dado em empréstimo, ou a 

porcentagem que rende este valor em sua aplicação. E a coisa fungível que o 

devedor paga ao credor, podendo consistir em qualquer coisa fungível, embora 

costumeiramente se fale em juros atrelados a dívida em dinheiro. Nos juros são 

computados a remuneração pelo uso da coisa ou quantia em dinheiro, excetuando a 

cobertura de risco sofrida pelo credor (FARIAS, 2013, p. 27). 

Os juros até a Idade Média eram sinônimos de usura, através do 

raciocínio de que não era aceitável que o dinheiro por si só fosse capaz de gerar 

mais dinheiro. Nesse período, a cobrança de juros era considerada a exploração de 

um indivíduo que se encontrava em situação financeira delicada. O empréstimo 

deveria ser feito sem retorno financeiro algum (FARIAS, 2013, p.31). 

A usura sempre foi praticada mesmo quando condenada de forma mais 

enérgica. Contudo, em meados do século XVIII ela começou a ser defendida, a partir 

das concepções liberais e da liberdade de contratar (FARIAS, 2013, p.31). 

Esse ideário liberal se instaurou especialmente nos países ocidentais 

dentre os séculos XVIII e XIX, de modo que houve uma tendência perniciosa quanto 

à liberação dos juros, o que fez com que eles fossem cobrados em excesso em 

nome do liberalismo econômico. Os reflexos desse ideário refletiram no Brasil, se 

consubstanciando na Lei de 24 de outubro de 1932, que permitiu a livre estipulação 

dos juros (FARIAS, 2013, p.32). 

Em Portugal as Ordenações Filipinas, em seu Livro IV, Título LXVII, 
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tratou-se dos contratos, constando que a usura é todo interesse que se retira do 

empréstimo em dinheiro, seja esse interesse legal ou não. Contudo, a usura tinha 

má conotação, sendo compreendida como lucros excessivos, acima das taxas legais 

permitidas em lei (FARIAS, 2013, p. 32). 

No Brasil do período colonial, acompanhando a tendência de Portugal, há 

menção das Ordenações Filipinas condenando a prática da usura e limitando os 

juros. No entanto, a Lei de 24.10.1832 por meio dos reflexos do Estado Liberal do 

século XIX, admitia a livre fixação de juros (FARIAS, 2013, p. 32). 

A respeito disso pronunciou-se o ilustre jurista Clóvis Bevilaqua à época, 

entendendo que os juros eram intoleráveis quando sendo de grande ou enorme 

lesão para o devedor e que se sujeitavam a ação inserta no § 6° e do final do Tít. 13 

da Ord. Liv. 4, pois, segundo o mesmo, nem a Lei de 24 de outubro de 1832 e 

nenhum outro diploma eram contrários a esse entendimento (BEVILAQUA apud 

FARIAS, 2013, p. 33). 

Entretanto, provavelmente influenciado pelos empresários e banqueiros 

da época, Clóvis Bevilaqua ao elaborar o Código Civil de 1917 passou a entender 

que os juros poderiam ser livremente estipulados, desde que pactuados entre as 

partes, com o fito de fomentar a economia e a circulação do capital na época 

(FARIAS, 2013, p. 33). 

Com a evolução do direito e sob as influencias do Estado Social de 

Direito, o Brasil através do Decreto n° 22.623/33 conhecido como Lei de Usura, 

considerou crime de usura a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano e proibiu 

a capitalização de juros (FARIAS, 2013, p. 33). 

Entretanto ocorreu o golpe militar de 1964 trazendo ao ordenamento 

jurídico a Lei 4.595/64, a chamada Lei da Reforma Bancária permitindo que as 

instituições financeiras pudessem cobrar juros acima do permitido legal. Após isso, 

em 1977, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 596, excluindo por completo 

as instituições financeiras do limite de juros dado pelo Decreto 22.626/33 (FARIAS, 

2013, p. 34). 

O Código Civil de 1916 previa em seus artigos 1262 e 1062 o 

direcionamento dos juros, explicitando no primeiro que era permitido por cláusula 

expressa fixar juros, e no segundo que a taxa de juros quando não fora 

convencionada deveria ser de 6% ao ano. O art. 1062 fala sobre os juros moratórios, 

excetuando os compensatórios que deveriam ser definidos através do contrato. 
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Contudo, se não houvesse fixação dos juros moratórios eles deveriam ser de 6% ao 

ano. Já o art. 1063 previa que também seriam de 6% ao ano os juros devidos por 

força de lei.  

Dessa forma, não somente os juros moratórios como também os devidos 

por força de lei seriam de 6% se não estivessem pactuados.  No entanto, a maior 

liberdade de estipulação livre de juros se encontra no art. 1262 que apesar de falar 

que a incidência de juros deve ser feita por cláusula expressa, aduz que os juros 

podem ser fixados em qualquer patamar ‘acima ou abaixo da taxa legal’. Adotou-se 

assim, de forma manifesta, a orientação liberal-civilista, que afetou até mesmo o 

Código Comercial, especialmente o art. 253 que vedava o anatocismo (FARIAS, 

2013, p. 34-35).  

Com o fim do golpe militar e a redemocratização do Brasil houve a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, nascendo assim uma nova ordem 

que buscou através do art. 192, § 3°, limitar os juros a 12% ao ano, resgatando 

assim o limite antes dado pelo Decreto n° 22.626/33.  

Como dito em tópico anterior, o limite de 12% ao ano conferido pelo art. 

192, § 3° foi, infelizmente, revogado do ordenamento jurídico pátrio por força da EC 

40 de 2003. Com isso houve a desconstitucionalização de praticamente todas as 

matérias referentes ao Sistema Financeiro Nacional, salvo as contidas nos incisos III 

e VIII (transformadas no novo caput do artigo), acabando de vez com a limitação de 

juros fixados pelas instituições financeiras.  

 

3.3.1 Anatocismo 

 

O anatocismo advém do vocábulo anatocismus, de origem grega, sendo 

também conhecido como a capitalização de juros em dobro ou usura, significando 

prêmio composto, a contagem de novos juros somados ao capital que incidirão 

sobre parcela futura para a contagem de novos juros, mês a mês, em uma 

progressão geométrica até o término das parcelas efetivamente delimitadas no 

contrato.   

A capitalização de juros, que é o cômputo de juros sobre juros, só era 

permitida em periodicidade anual, da forma como regulamentava o art. 4° da Lei de 

Usura. 

No entanto, mesmo ao tempo da vigência do Decreto n° 22.623/33, as 
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instituições financeiras sempre fixaram forma escolhidas por si mesmas para a 

remuneração do capital emprestado (na maioria das vezes utilizam a Tabela Price), 

impondo suas condições, capitalizando juros mensalmente e até diariamente, ainda 

que a lei prescrevesse claramente a vedação de tais práticas (FARIAS, 2013, p. 37). 

Posteriormente, adveio a Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) que 

dispôs sobre a Política e Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, criando 

também o Conselho Monetário Nacional. A fixação das taxas de juros, forma de 

cobrança e demais disposições, foram delegadas ao Banco Central do Brasil 

(BACEN) pelo Conselho Monetário Nacional (FARIAS, 2013, p. 38). 

Em 1977, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 596, dispondo que 

a Lei da Usura não era aplicável às taxas de juros cobradas pelas instituições 

financeiras, sendo elas, portanto, instituídas pelo BACEN. Dessa forma, tais 

instituições não se sujeitariam mais as regulamentações do Decreto n° 22.623/33, e 

sim às deliberações do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, 

não mais obedecendo à limitação de juros, sendo livremente permitida a 

capitalização de juros em dobro (FARIAS, 2013, p.38). 

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento diverso dos 

que se apoiam nos argumentos retrocitados, explicitando que os juros capitalizados 

só poderiam ser cobrados caso legislação explicitamente o permitisse, como no caso 

da legislação que permite a capitalização em dobro em cédulas de crédito rural, 

comercial e industrial (súmula 93 do STJ) (FARIAS, 2013, p. 38). 

As instituições financeiras se apoiam claramente na tese de que os juros 

podem ser capitalizados livremente nos contratos de mútuo bancário que versam 

sobre relações de consumo através do que dispõe a súmula 596 do STF e a Lei 

4.595/64. No entanto a Constituição Federal de 1988 revogou a delegação de 

competência do Conselho Monetário Nacional para tratar de matéria financeira, 

cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, deixando claro que 

tal competência deveria ser atribuída, em caráter exclusivo, ao Congresso Nacional 

(art. 22 e 48 da CF de 1988) (FARIAS, 2013, p. 38). 

 

3.3.2 Arguição de Inconstitucionalidade da MP 2170-36 pela ADI 2316 

 

Não bastasse já toda problemática acerca dos contratos, que versam 

sobre mútuo bancário, com os consumidores exposta ao longo do trabalho, ainda 
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houve legislação por parte do Poder Executivo claramente permitindo a capitalização 

de juros em dobro. Em 23 de Agosto de 2001foi publicada a Medida Provisória 2170-

36 que prevê sobre a administração dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, 

dentre outros, dispondo em seu art. 5°, sobre a total liberação da capitalização de 

juros em dobro pelas instituições financeiras.  

Para melhor elucidação da presente discussão, importante a transcrição 

do aludido artigo: “Art. 5° Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano”.  

Como visto, a legislação do executivo tomou para si a competência do 

legislativo, e editou a Medida Provisória (Nº 2.170-36, DE 23 DE AGOSTO DE 2001) 

que insiste em regular tema que não é de sua competência, e através da 

formalidade errada, carecendo cristalinamente dos pressupostos de relevância e 

urgência necessários para a aposição de Medidas Provisórias no ordenamento 

jurídico, conforme dispõe o art. 62 da Constituição Federal de 1988.  

Em que pese a discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, a 

inconstitucionalidade do artigo 5° da MP 2170-36 já foi declarada incidentalmente 

por inúmeros tribunais de todo país, não se encontrando completamente claro se a 

capitalização de juros nos financiamentos bancários é permitida ou proibida pela 

legislação pátria. 

É o caso da Apelação Cível n° 715-632-9 do Tribunal de Justiça do 

Paraná, a seguir colacionado:  

 

APELAÇÃO CÍVEL 715.632-9, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 11ª VARA CÍVEL 
RELATOR : DES. GAMALIEL SEME SCAFF 
APELANTE 1 : BANCO SANTANDER S/A 
APELANTE 2 : EDISON DE OLIVEIRA NIECE 
APELADOS : OS MESMOS 
 
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CAPITALIZAÇÃO 
CARACTERIZADA PELOS PRÓPRIOS EXTRATOS – DEVIDOS APENAS 
JUROS SIMPLES –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS COM BASE NO 
ART.5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – IMPOSSIBILIDADE – 
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS (URGÊNCIA E 
RELEVÂNCIA) - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO 
ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE – CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE – RESERVA DE PLENÁRIO OBSERVADA - 
APLICAÇÃO DO ART. 272 DO RITJPR E ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO CPC – REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES COBRADOS 
INDEVIDAMENTE É DE RIGOR – AFASTAMENTO DA MORA EM FUNÇÃO 
DAS RECONHECIDAS ABUSIVIDADES PRATICADAS – HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS – VALOR CORRETO – DECISÃO MANTIDA. 
 
I- Capitalização mensal de juros. MP 2.170-
36. Inconstitucionalidade. Entendia esta Corte anteriormente que nos 
contratos firmados após 31 de março de 2000, por meio da expressa 
pactuação, a capitalização de juros seria possível em razão do art. 5º da MP 
1.963-17/2001 (reeditada pela MP 2.170-36). Entretanto, por meio do 
Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 579.0470/01, julgado 
pelo e. Órgão Especial desta Corte, tal dispositivo foi declarado 
inconstitucional, de sorte que com base no art. 272 do RITJPR e 
art. 481, parágrafo único, do CPC, é ele inaplicável ao presente caso. 
Portanto, ainda que pactuada com base no art. 5º da MP. 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Apelação Cível nº 715.632-9 
2.170-36, a capitalização fica vedada. Possibilidade apenas nas exceções 
legais, a saber, das cédulas de crédito comercial, industrial, rural e bancária. 
APELAÇÃO 1 NÃO PROVIDA. 
APELAÇÃO 2 NÃO CONHECIDA. 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Apelação Cível nº 715.632-9 
VISTOS ETC. 
I. RELATÓRIO. 
Trata-se de Apelação Cível nº 715.632-9, do Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba - 11ª Vara Cível, em que são Apelantes o 
BANCO SANTANDER S/A e EDISON DE OLIVEIRA NIECE. 
Contam os autos ter Edison de Oliveira Niece ajuizado seu pleito revisional 
contra Banco Santander S/A, em razão das supostas abusividades 
cometidas por este em contratos de conta corrente e mútuo. 
Ao receber a peça vestibular, o nobre magistrado de primeiro grau 
determinou ao agente financeiro a exclusão da inscrição do nome do autor 
de cadastros de proteção ao crédito. 
Após as devidas manifestações das partes, sobreveio a sentença pelas 
portas do art.330, CPC, nos seguintes termos: a) seria inaplicável o 
art. 26, II, CDC ao caso em mesa; b) não haveria que se dizer na coisa 
julgada em relação à análise dos contratos em mesa, visto que nos autos 
em apenso a pretensão do autor era a de exibição dos documentos 
necessários à instrução do pleito revisional; c) seria aplicável o CDC à 
presente hipótese; d) deveria ser aplicado os juros na taxa média de 
mercado, porquanto, não teria sido trazido aos autos cópia dos contratos 
avençados entre as partes; e) deveria ser afastada a capitalização mensal, 
no entanto, mantida a anual; f) deveria ser mantida a comissão de 
permanência, porém, afastados os outros encargos moratórios em função 
de sua inacumulatividade; g)estaria afastada a mora até que se seja 
atingido o valor real da dívida, “... ocasião em que, caso não feito o 
pagamento, se legitimará a inscrição do nome (...)” do autor em cadastros 
de proteção ao crédito (fls. 319); h) não haveria que se dizer em 
indenização por danos morais ou multa pela não exibição de 
documentos; i) deveriam ser repetidos os valores cobrados indevidamente 
pelo réu na forma simples; j) deveria o agente financeiro arcar com 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Apelação Cível nº 715.632-9 
as custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 
R$ 2.200,00. 
Contra essa decisão é que recorrem as partes. 
Assevera Banco Santander S/A : 1) seriam lícitos os valores cobrados à 
título de juros; 2) não haveria que se dizer no afastamento da mora; 3) não 
haveria que se dizer na repetição de valores pagos a maior; 4) deveria ser 
minorado o valor arbitrado à título de honorários advocatícios. 
Igualmente recorreu Edison de Oliveira Niece , alegando ser devida a 
limitação dos juros, bem como, a condenação ao pagamento de indenização 
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por danos morais, determinação de exibição dos documentos e majoração 
dos honorários advocatícios. 
Tão somente o autor apresentou suas contrarrazões. 
Vale destacar que, em despacho não recorrido, a apelação ofertada por 
Edison de Oliveira Niece deixou de ser recebida, porquanto ausente o 
preparo (fls. 400). 
É o relatório. 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Apelação Cível nº 715.632-9 
II. VOTO. 
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 
Conforme já relatado, em despacho não recorrido, a apelação ofertada por 
Edison de Oliveira Niece deixou de ser recebida, porquanto ausente o 
preparo (fls. 400). 
Logo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço tão somente 
do apelo interposto pelo agente financeiro. 
MÉRITO 
QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 
Aduz o agente financeiro ser legítimos os valores cobrados à título de juros. 
Pois bem, inicialmente, a despeito da inexistência de prova pericial no 
tocante à capitalização de juros, a leitura dos extratos da conta-corrente do 
autor revela, prima oculi, que os juros de um mês (todo 1º dia útil do mês) 
eram agregados ao saldo devedor que sofria nova carga de juros no mês 
seguinte sobre o valor agregado, fazendo ocorrer a capitalização. 
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. APELO DO 
BANCO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA 
AFASTADA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA 
PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VERIFICADA POR MEIO DA 
ANÁLISE DOS EXTRATOS E DE OUTROS ELEMENTOS 
DE PROVA. CÁLCULO DE JUROS COMPOSTOS EM PERIODICIDADE 
ANUAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO EM PARTE PROVIDO. (TJPR - 13ª 
C.Cível - AC 0499066-9 - Maringá -Rel.: Juiz Subst. 2º G. Fernando Wolff 
Filho - Unânime - J. 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Apelação Cível nº 715.632-9 
13.08.2008) 
Por parte do agente financeiro, podemos observar nos documentos juntados 
nas folhas 132, 149, 170 etc. que na relação jurídica negocial houve a 
capitalização de juros. 
Outrossim, sustenta a nobre parte apelante a possibilidade de capitalização 
mensal de juros nos termos da Medida Provisória nº 1963-17 reeditada pela 
de nº 2.170-36. 
Pois bem. 
Entendia esta Corte anteriormente que nos contratos firmados após 31 de 
março de 2000, por meio da expressa pactuação, a capitalização de juros 
seria possível em razão do art. 5º da MP 1.963-17/2001 (reeditada pela MP 
2.170-36). 
Entretanto, através do Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 
579.047-0/01, julgado pelo e. Órgão Especial desta Corte, tal dispositivo 
normativo foi declarado inconstitucional conforme ementa do v. acórdão 
citado apenas no que interessa: 
INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA 
PROVISÓRIA -PRESSUPOSTOS FORMAIS - URGÊNCIA E RELEVÂNCIA 
-VÍCIO MATERIAL - MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. 
1. São pressupostos formais das medidas provisórias a urgência e a 
relevância da matéria. Há de estar configurada a situação que legitime a 
edição da medida provisória, em que a demora na produção da norma 
possa acarretar dano de difícil ou impossível reparação para o interesse 
público, notadamente o periculum in mora decorrente no atraso na 
cogitação da prestação legislativa. 
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Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Apelação Cível nº 715.632-9 
2. Os vícios materiais referem-se ao próprio conteúdo do ato, originando-se 
de um conflito com regras estabelecidas na Constituição, inclusive com a 
aferição do desvio do poder. 
3. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada a lei 
complementar. 
4. [...]. 
(TJPR - OE - IncDInc 0579047-0/01 - Rel.: Lauro Augusto Fabrício de Melo - 
Julg.: 05/02/2010 - Por maioria - Pub.: 24/03/2010 - DJ 353) 
A despeito de sua extensão, vale aqui citar trechos relevantes da 
fundamentação do r. julgado em tela, dos quais se pode extrair que “... a 
Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000, na sua reedição nº 
17, foi enxertado o art. 5º, admitindo as instituições integrantes do Sistema 
Financeira Nacional, a capitalização de juros com periodicidade inferior a 
um ano, causando perplexidade aos operadores do direito, não apenas pela 
forma da inserção desse dispositivo, mas também, que aludida Medida 
Provisória não cuida da matéria específica, cujo prefácio dispõe sobre a 
administração dos recursos de caixa do Tesouro Nacional. 
Em sendo assim, carece o art. 5º dessa Medida Provisória, dos 
pressupostos de relevância e urgência, a que invoca o 
art. 62 da Constituição Federal, na redação atual e anterior a Emenda 
Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. 
[...] 
Para que se legitime a edição da medida provisória, há de estar configurada 
uma situação em que a demora na produção da norma possa acarretar 
dano de difícil ou impossível reparação para o interesse público (...). 
[...] 
No entanto, esse poder cautelar geral, constitucionalmente deferido ao 
Presidente da República, de natureza política e revestida de caráter 
discricionário, não subtrai ao Judiciário a autoridade de 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Apelação Cível nº 715.632-9 
apreciar e valorar, os requisitos previstos na própria Carta, de edição das 
medidas provisórias. 
Inexiste in casu a avaliação pelo Poder Executivo as razões de urgência e 
relevância para inserir na aludida medida provisória, o artigo 5º, a 
capitalização de juros, sendo arbitrário o texto introduzido, constituindo 
razão bastante para justificar o controle jurisdicional. 
Consequentemente, defronte ao estado de direito que evoluiu no sentido da 
completa justiciabilidade da atividade estatal, ausente a relevância e a 
urgência a que se refere o artigo 62 da Constituição Federal, impõe-se 
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade formal do caput do artigo 5º 
da medida provisória 2170-36/2001.” 
(não grifado no original) 
Logo, com base no parágrafo único do art. 481 do Código de Processo 
Civil – “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou 
ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver 
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a 
questão” – não deve ser acolhida a presente insurgência, tendo em vista a 
declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2170-
36/2001 por aquela Corte Especial. 
Consequentemente, sendo a capitalização patente, deverá ser quantificada 
em futura liquidação, não merecendo prosperar a presente insurgência. 
QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONSTITUIÇÃO EM MORA. 
Com efeito, fora reconhecida nestes autos a prática abusiva do agente 
financeiro, duas são as conclusões. 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Apelação Cível nº 715.632-9 
Primeiramente, as abusividades destacadas afastam a mora do autor. 
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Em segundo lugar, após a devida liquidação, poderá ser estabelecida 
relação de crédito/débito existente entre as partes, de modo a possibilitar a 
repetição de valores cobrados indevidamente ou compensação com 
aqueles realmente devidos. 
Por derradeiro, vale destacar que a r. sentença ora vergastada claramente 
afastou a aplicação do art. 42, CDC (fls. 318). 
Assim, não deve ser provido o tópico em debate. 
QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 
Tendo em vista a natureza condenatória da sentença, deveria mesmo ser 
aplicada a fixação dos honorários advocatícios com base no parágrafo 
terceiro do art. 20 do CPC (em percentual entre 10% e 20% sobre o valor de 
referência). 
Com efeito, tendo sido atribuído o montante de R$ 25.000,00 ao valor da 
causa, aquele arbitrado à título de honorários advocatícios, no importe de 
R$ 2.200,00 (fls. 319),não pode ser minorado e se mostra adequado o 
trabalho realizado pelos nobres causídicos dos autores. 
Logo, não deve ser provido o recurso neste aspecto. 
CONCLUSÃO: 
À luz do exposto, não deve ser julgado provido o recurso interposto pelo 
agente financeiro. 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Apelação Cível nº 715.632-9 
III. DISPOSITIVO: 
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 13ª Câmara 
Cível, por unanimidade, em negar provimento à Apelação 1 
e não conhecer da Apelação 2, nos termos do voto do Relator. 
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores LUIZ TARO OYAMA e ROSANA ANDRIGUETTO DE 
CARVALHO. 
Curitiba, XVIII. V. MMXI. 
Des. Gamaliel Seme Scaff. 
 

Conforme pode se extrair deste acórdão padece de inconstitucionalidade 

o entendimento de que a capitalização de juros é permitida pela legislação pátria 

com fulcro no art. 5° da aludida MP. Primeiramente porque o art. 62 da Constituição 

Federal é cediço no que tange à obediência aos pressupostos de relevância e 

urgência, e ainda justifica-se o poder cautelar de legiferação por parte do executivo 

somente se resultar em dano irreparável ou de difícil reparação em caso de 

relevante interesse público e social. 

Imperioso se faz transcrever o art. 62 da Constituição Federal para melhor 

análise do supra afirmado: 

 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 

III – reservada a lei complementar; 
 

Claramente pode-se observar que esse poder cautelar geral conferido 

pela CF ao Presidente da República deve obedecer ao trâmite que a Carta Magna 
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dispôs. Infere-se que em momento algum há interesse público na edição de tal MP, 

não se consubstanciando perigo da demora para a permissão de que tal insurgência 

contra a CF fosse mantida no nosso ordenamento jurídico.  Há uma percepção óbvia 

de desvio de poder na edição da MP. 

Outrossim, além da referida MP não cumprir os pressupostos de 

relevância e urgência, infere-se do art. 62 a vedação de que matéria que fora 

reservada a lei complementar possa ser regulamentada por Medida Provisória, não 

se configurando em momento algum a legitimidade para a permanência desta MP. 

A aposição desta MP, e em especial do seu art. 5° soa ab absurdo não 

somente para os nobres magistrados julgadores das causas, mas também para 

todos os operadores do direito, pois além do aduzido acima esta legislação não 

cuida de tema específico, explicitando em seu prefácio cuidar de matéria sobre 

administração dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, destoando por completo 

do artigo inserto no texto que trata de permissão da capitalização de juros em dobro. 

No entanto, o poder legiferante conferido ao Presidente da República pela 

CF não retira a autoridade do judiciário para a apreciação e valoração dos requisitos 

previstos pela própria CF para edição de Medidas Provisórias, podendo haver a 

averiguação da constitucionalidade ou não, através do controle judicial. 

Reza o art. 421 do Código de Processo Civil que “os órgãos fracionários 

dos tribunais não se submeterão ao plenário ou a órgão especial, a arguição de 

inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do 

Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 

Pois bem, já existem inúmeros posicionamentos arguindo incidentalmente 

a inconstitucionalidade do artigo supra referido da MP ora em análise, e o Supremo 

Tribunal Federal, por meio da ADI 2316 tem discutido a constitucionalidade do art. 5° 

da MP 2170-36. 

A ADI 2316 ainda está pendente de julgamento, onde já haviam sido 

proferidos dois votos pelos Ministros Sydney Sanches (relator) e Carlos Velloso, já 

aposentados, deferindo cautelar para suspender a eficácia do art. 5° da MP 2170-36. 

Porém, somente em 05.11.2008 o julgamento voltou à pauta do STF sendo 

proferidos mais quatro votos (2 a favor e 2 contra). Os Ministros Marco Aurélio e 

Carlos Britto votaram a favor do deferimento da cautelar, enquanto os Ministros 

Carmen Lúcia e Carlos Direito votaram contra.  

Infelizmente esse julgamento foi suspenso, por despacho proferido pelo 
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então Ministro Celso de Mello, explicando que o julgamento seria retomado com 

quórum completo.  

Ainda, para deixar a questão ainda mais confusa e complexa, o Supremo 

Tribunal Federal julgou recentemente, em 04 de Fevereiro de 2015 o Recurso 

Extraordinário 592377 interposto pelo Banco Fiat S/A contra decisão do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul que havia declarado incidentalmente a 

inconstitucionalidade da MP 2170-36. 

O Julgamento do RE 592377 não julgou o mérito da capitalização de juros 

em dobro ser possível ou não (por ser objeto da ADI 2316) e sim os requisitos de 

relevância e urgência da MP 2170-36. No entanto, julgou a favor da manutenção da 

validade da MP até ulterior decisão.  

O único voto vencido foi do Ministro Marco Aurélio que entendeu não ser 

possível que um instrumento precário e efêmero como a Medida Provisória possa 

viger por período indeterminado. 

A aludida MP já dura 15 anos desde sua primeira edição. Anteriormente, 

era conhecida como MP 1963-17 de 2000, sendo reeditada 36 vezes até a sua 

substituição pela 2170-36 de 2001, cuja vigência perdura no tempo até os dias de 

hoje.  

Todavia o Ministro Teori Zavascki abriu divergência entendendo que para 

declarar a inconstitucionalidade com base na ausência dos pressupostos de 

relevância e urgência era necessária demonstração de prova cabal, o que era difícil 

de aferir após 15 anos. 

Salientou também o Ministro sobre os efeitos que poderiam ocorrer em 

milhares de operações financeiras caso fosse declarada a inconstitucionalidade da 

referida MP.  

Outrossim, ressaltou que a Emenda Constitucional n° 32 alterou o art. 62 

da Constituição Federal, aduzindo que as Medidas Provisórias anteriores a sua 

publicação continuam em vigor até que outra MP explicitamente a revogue ou por 

deliberação do Congresso Nacional. 

Em que pese as argumentações despendidas pelo Ministro Teori Zavascki 

não se pode olvidar que a matéria tratada no art. 5° da MP 2170-36 é matéria de 

competência do Congresso Nacional, que aduz, em seu art. 48, XII, que é de sua 

competência tratar de matéria financeira, cambial e monetária, instituições 

financeiras e suas operações. 
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 Outrossim, não seria possível editar Medida provisória sobre a matéria 

em comento, posto a mesma ser objeto de regulamentação por lei complementar, 

como dispõe o art. 62. 

Ainda, com a devida vênia, um Ministro do STF dentro da sua 

argumentação afirmar que não haveria como aferir se a aludida MP teria cumprido 

os requisitos para a sua edição por já ter se passado muito tempo destoa da 

fundamentação jurídica necessária para uma decisão, ficando claro os argumentos 

de política despendidos no julgamento da RE 592377. 

A inserção deste dispositivo provoca perplexidade não somente nos 

julgadores da causa, mas em todos os operadores do direito que percebem o nítido 

malabarismo jurídico pautados na perversão do disposto na nossa carta magna para 

sermos governados não por leis constitucionalmente legítimas e sim pela ciranda 

financeira e pelas interpretações distorcidas dos Tribunais Superiores. 

O Executivo legisla em caráter excepcional, através de medidas 

provisórias, as quais se caracterizam por matéria de “relevância” e “urgência”, que 

se não for editada provocará receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O 

que aqui observamos não é o caso, mas sim uma verdadeira usurpação de 

competência do legislativo, falta também os pressupostos que legitimam a criação 

da aludida MP, o que de qualquer forma não restringe a apreciação da matéria pelo 

Judiciário, para declarar sua óbvia inconstitucionalidade. 

Logo, deveria haver a análise pelo Poder Legislativo e a implementação 

dos debates necessários em razão dos reflexos que a medida leva à sociedade 

como um todo. 

 Ademais, a inexistência de urgência e relevância também se reflete no 

fato de que a capitalização de juros mencionada no dispositivo está restrita às 

instituições financeiras. Quer dizer que a urgência só se verifica para os próprios 

beneficiados da norma (Bancos), já que, para todos os demais, representa 

verdadeiro descompasso entre a prestação e a contraprestação, além de onerar um 

contrato que por natureza desiguala os contratantes (de adesão).  

No caso em análise se configura perfeitamente a inconstitucionalidade 

formal objetiva, porque o Poder Público violou a norma constitucional que estabelece 

sua forma de elaboração, qual seja o Art. 62 cabeça, parágrafo 1º, inciso III que 

explicita que “em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 

adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
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Congresso Nacional” e “é vedada a edição de medidas provisórias: III – reservada a 

lei complementar”, respectivamente. E também a inconstitucionalidade material 

posto que o conteúdo do ato emanado pelo Poder Público contraria norma 

constitucional de fundo, que estabelece direitos e deveres, quais sejam art. 5º, XXXII 

e XXXIII. Como já exposto a matéria é de competência do Congresso Nacional, 

conforme o art. 48, XII. 

De fato, é latente a inconstitucionalidade de tal medida provisória, onde a 

falta dos pressupostos que embasam a edição de MP, quais sejam, a “relevância” e 

“urgência”, que causaria um dano irreparável e de difícil reparação – “relevância e 

urgência” dos bancos, em capitalizar juros em detrimento da exaustão financeira do 

consumidor? – são alvejados por uma incomensurável perplexidade dos sérios 

operadores do direito. 

Outrossim, permanece no ordenamento jurídico a súmula 121 do 

Supremo Tribunal Federal, que assim afirma: “É vedada a capitalização de juros, 

ainda que expressamente convencionada”. 

Em que pese à discussão jurisprudencial acerca da aceitação ou não da 

capitalização mensal dos juros, é indubitável que, apesar da jurisprudência não estar 

completamente clara, persiste a incidência da súmula 121 do Supremo Tribunal 

Federal.  

Além disso, existe o Recurso Repetitivo REsp 1061.530/RS, com trânsito 

em julgado em 13/05/2010, cuja relatora foi a Ministra Nancy Andrighi. 

Quanto ao julgamento das questões idênticas que caracterizam a 

multiplicidade, o STJ assim editou a Orientação n ° 2: 

ORIENTAÇÃO 2 – CONFIGURAÇÃO DA MORA  

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza 
a mora; (...) 
 

Subentende-se que se há capitalização no período da normalidade 

contratual, então o anatocismo ainda permanece proibido até julgamento definitivo 

do mérito pelo STF (MANOEL, 2012, p. 29). 

Interessante também trazer a baila o entendimento do Ministro relator 

Sálvio de Figueiredo Teixeira no julgamento do REsp 1285-GO, que desfaz a 

interpretação de que a súmula 596 teria revogado a súmula 121, abaixo colacionado: 
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A capitalização de juros (juros de juros) é vedada pelo nosso direito, mesmo 
quando expressamente convencionada, não tendo sido revogada a regra do 
art. 4º do Decreto nº 22.626 /33 pela Lei nº 4.595 /64. O anatocismo, 
repudiado pelo verbete nº 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não 
guarda relação com o enunciado nº 596 da mesma Súmula. (GOIÁS. 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, REsp 1285 GO 1989/0011431-0. 
Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). 
 
 

Num Estado Democrático de Direito como o nosso, as normas 

preestabelecidas devem ser respeitadas, especialmente as normas Constitucionais, 

e a reedição da fatídica Medida Provisória desrespeita todas essas instituições de 

direito, fazendo assim que não se conheça dessa capitalização abusiva e 

flagrantemente inconstitucional, devendo ser mantido o entendimento clássico dos 

tribunais brasileiros, no sentido de continuar proibindo os abusos das instituições 

financeiras, em capitalizar os juros de forma composta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

4 JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E ATIVISMO JUDICIAL – PRINCIPAIS 

CONFLITOS NO QUE TANGE O TEMA EM COMENTO 

 

É fato inegável que o papel exercido pelo sistema judiciário brasileiro tem 

sido um componente essencial e de sumaríssima importância no processo político 

democrático do país e para a efetivação dos direitos e garantias fundamentais. O 

Poder Judiciário administra a justiça de maneira a preservar princípios 

constitucionais como o da legalidade e da igualdade na solução de conflitos de 

interesse em cada caso concreto: entre pessoas, empresas e instituições, 

garantindo os direitos de cada um e, consequentemente, promovendo a própria 

justiça. Noutras palavras, a função precípua do judiciário é a interpretação e 

aplicação das leis de modo a garantir a justiça, bem assim a de aplicar e definir o 

Direito em caso que se configure conflitos intersubjetivos ou confrontos entre as 

normas infraconstitucionais e a Constituição Federal. 

Importa assinalar, ainda, alguns fatos nevrálgicos que deram ao Poder 

Judiciário maior notoriedade tais como a redemocratização do país, a promulgação 

da Constituição de 1988 - que elencou em seu rol uma ampla gama de direitos 

individuais, sociais e culturais - e o fácil acesso à informação, que deu ensejo à 

formação de um grau mais elevado de conscientização dos cidadãos em relação a 

estes direitos, aumentando assim o acesso à justiça e à busca pela proteção e 

efetivação de seus direitos perante juízes e tribunais (BARROSO, 2003, p. 03). 

Neste diapasão, surge o STF (Supremo Tribunal Federal) como órgão de 

cúpula e guardião da Constituição. Esta é a mais alta instância do poder judiciário 

brasileiro e acumula competências típicas de uma suprema corte (tribunal de última 

instância) e de um Tribunal Constitucional (que julga questões de 

constitucionalidade independentemente de litígios concretos). Nos últimos anos seu 

papel de destaque no cenário brasileiro tem se revelado crucial para a discussão de 

temas do mais alto relevo como a questão do uso de células-tronco embrionária, o 

reconhecimento da união homoafetiva, dentre outros (BARROSO, 2003, p. 04). 

Desta feita, cabe-nos o reconhecimento da importância que o órgão 

suprarreferido vem assumindo na condição de sentinela da Lei Maior e em especial 

por sua contribuição para a manutenção das instituições democráticas, da 

efetividade dos direitos fundamentais e do próprio Estado de Direito. Não obstante, 

urge analisarmos de forma crítica o modo excedente e invasivo com que órgãos de 
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instâncias superior do judiciário, e em especial o STF, vem atuando para a resolução 

de conflitos que por sua natureza são de competência do legislativo. 

Exemplo claro disso ocorreu no debate sobre a fidelidade partidária, 

travado em 2007, quando o Supremo Tribunal Federal interveio na polêmica e 

decidiu que os mandatos legislativos pertencem aos partidos, não aos candidatos 

eleitos. A intervenção do Judiciário nos demais Poderes decorre de um fenômeno 

recente no mundo jurídico denominado judicialização, que nas palavras do 

excelentíssimo Ministro Luis Roberto Barroso (2003, p. 03) ''significa que algumas 

questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos 

do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso 

Nacional e o Poder Executivo". O ilustre autor continua em sua dissertação ao 

asseverar que "a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e 

tribunais, com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo 

de participação da sociedade". 

Um caso recente de interferência do judiciário sobre o Legislativo diz 

respeito ao mandado de injunção que determinou que fosse aplicado, ao setor 

público, o regime jurídico das greves do setor privado, devido à falta de norma 

regulamentadora. A bem da verdade houve, sim, omissão do legislador brasileiro em 

dispor sobre a referida matéria (ainda pendente de regulamentação). Mas não se 

pode olvidar o fato de que o papel de elaborar as leis ainda é do Poder Legislativo. 

Poderíamos citar inúmeros outros casos como a vedação ao nepotismo por parte do 

Conselho Nacional de Justiça (ADC 12), ou o pedido de suspensão dos dispositivos 

de Lei de Imprensa incompatíveis com a Constituição de 1988 (ADPF 130), ou, 

ainda, no âmbito de ações individuais, os casos em que a Corte se manifestou sobre 

temas como quebra de sigilo judicial por CPI, demarcação de terras indígenas na 

região conhecida como Raposa/Serra do Sol e do uso de algemas, 

dentre outros (BARROSO, 2003, p. 05). 

Cabe esclarecer, no entanto, que em todas as decisões referidas acima, o 

Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar e o fez nos limites dos 

pedidos formulados. Conforme assinala o Ministro Barroso, o Tribunal não tinha a 

alternativa de conhecer ou não das ações, de se pronunciar ou não sobre o seu 

mérito, uma vez preenchidos os requisitos de cabimento. A judicialização, que 

inegavelmente existe não só no nosso país como em vários outros, não decorreu de 

uma opção ideológica, filosófica ou metodológica da Corte. Limitou-se ela a cumprir, 
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de modo estrito, o seu papel constitucional, em conformidade com o desenho 

institucional vigente (BARROSO, 2003, p. 05). 

Dessa forma, entende o ministro que na judicialização inexiste a 

manifestação prévia de um juízo de mérito sobre o caso analisado, ou a intenção 

deliberada do magistrado de extravasar os limites de sua competência para tomar 

decisões capazes de alterar ou até mesmo subverter a lógica da separação dos 

poderes. 

Além do fenômeno da judicialização da política encontra-se outro digno 

de nota que permeia os rincões do judiciário, presentes nas mais diversas decisões 

de renomados magistrados e nos anais da jurisprudência de vários tribunais, 

bastante similar ao primeiro naquilo que diz respeito à ingerência do judiciário no 

âmbito de atuação dos demais Poderes, mas com um traço distintivo que permite 

distingui-los com ligeira diferença, sendo este denominado ativismo judicial. 

O Ministro Barroso (2003, p. 06) faz interessante distinção no artigo que 

publicou sobre o tema. Diz este que "a judicialização e o ativismo judicial são 

primos", e continua em sua bela dissertação asseverando que "a judicialização, no 

contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do modelo 

constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade política'', ao 

passo que o ativismo judicial seria para este autor ''uma atitude, uma escolha de um 

modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo seu sentido e 

alcance''. 

Isto significa dizer que a ideia de ativismo judicial acaba por ser mais 

ampla por evidenciar um grau maior e mais intenso de participação do Judiciário na 

concretização dos valores e fins constitucionais, algo que deflagra, inequivocamente, 

maior interferência deste Poder no espaço de atuação dos outros dois Poderes. 

Barroso arremata em seu brilhante artigo que ''os riscos da judicialização e, 

sobretudo, do ativismo envolvem a legitimidade democrática, a politização da justiça 

e a falta de capacidade institucional do judiciário para decidir determinadas matérias'' 

(BARROSO, 2003, p. 10-15). 

Já o ilustre procurador de justiça do Rio Grande do Sul, Lênio Luis Streck 

(2013), por sua vez, em magnífica exposição publicada para o site Conjur, assinala 

que, 

[...] a judicialização é contingencial'', quer dizer, sua existência no mundo 
jurídico depende, a priori, de determinadas circunstâncias tais como a 
omissão dos parlamentares como causas do protagonismo judicial.  
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 Ambos os autores são unânimes ao afirmar que o problema não é a 

judicialização em si, mas sim o ativismo judicial. No entanto, Lênio Luiz Streck, ao 

contrário do ministro que adota uma posição mais moderada sobre o tema, se 

posiciona contra este último com mais veemência. Para este autor, o STF vem 

adotando critérios de julgamento baseando-se puramente em argumentos de 

política. 

Ele critica, sobretudo, a postura do Pretório Excelso ao fazer interpretação 

extensiva das normas constitucionais a respeito de temas novos que são fruto da 

modernidade e da própria complexidade existente nas relações sociais cotidianas, 

da interação entre indivíduo e sociedade e do próprio desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

O que se percebe hodiernamente é um poder judiciário que age cada vez 

mais com liberdade, de modo que ao interpretar os enunciados normativos o faz no 

sentido de superar os limites neles impostos, inovando desta forma o ordenamento 

jurídico e invadindo funções que são típicas do legislativo (assumindo aquele o papel 

deste em legislar) ou do executivo (impondo a este último obrigação de fazer). 

Um exemplo interessante de ativismo judicial está na questão de matéria 

de políticas públicas, e o mais notório talvez seja o da distribuição de medicamentos 

e de realização de terapias mediante determinação judicial. Nas Justiças estadual e 

federal em todo país, multiplicam-se decisões que condenam a União, o Estado ou o 

Município - por vezes, os três solidariamente - a custear medicamentos terapias que 

não constam nas listas e protocolos do Ministério da Saúde ou das Secretarias 

Estaduais e Municipais. Em alguns casos, os tratamentos exigidos são 

experimentais ou devem ser realizados no exterior (BARROSO, 2003, p. 09). 

Do ponto de vista teórico da separação dos poderes, esta postura proativa 

do judiciário deflagra nítida invasão às atribuições do Poder Executivo, este sim 

incumbido de lidar com questões orçamentárias que envolvam a locação de 

recursos públicos os quais, por serem escassos, devem ser administrados por 

órgãos especializados do executivo com capacidade técnica, e não por princípios ou 

normas programáticas previstas em uma Constituição por muitos considerada 

utópica, por consagrar direitos sociais materiais que impõe ao Estado um dever 

prestacional de garantir ao cidadão determinados direitos que, no nosso atual 

estágio de desenvolvimento econômico, tornam-se impossíveis de serem 
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concretizados. É devido à escassez de recursos e da impossibilidade de se alocar 

os recursos disponíveis em todas as áreas que se estabeleceu no ordenamento 

jurídico o princípio da reserva do possível, segundo o qual a efetividade de 

determinados direitos de cunho social depende fundamentalmente dos recursos 

disponíveis na atividade prestacional do Estado. 

Em síntese, pode-se distinguir o ativismo judicial da judicialização como 

uma ingerência do Poder Judiciário ao intervir de maneira regular e significativa nas 

opções políticas dos demais poderes. Enquanto no ativismo o fenômeno deriva da 

vontade do intérprete proativo, na judicialização ele provém da obrigação do nosso 

judiciário de interpretar o ordenamento jurídico infra-constitucional em conformidade 

com a Constituição, fazendo com que se encontre constantemente na iminência de 

judicializar por intermédio de princípios que acabam por lhe imprimir uma postura 

ativa e deveras criadora. 

Ou seja, o ativismo judicial denota vontade de agir do magistrado em 

determinado sentido e direção, intenção deliberada de produzir determinado efeito 

na consecução de certos fins sob a alegação de fazê-lo para dar eficácia e 

efetividade a direitos sociais materiais consagrados na Carta Magna. A judicialização 

da política, por seu turno, em sua característica singular de empreendimento 

interpretativo extensivo das normas constitucionais para decidir questões de 

repercussão política ou social, pode servir de pretexto para que tribunais e juízes 

decidam questões de interesse geral motivados por questões políticas ou 

ideológicas, ou ainda, em uma hipótese mais aterradora, inclinados por interesses 

pessoais ou de determinados grupos privados. Nada obsta a interferência da 

subjetividade do intérprete que, valendo-se sua própria consciência para analisar 

determinados temas à luz das normas e dos princípios constitucionais, venha a 

perquirir interesses escusos e alheios à sua função jurisdicional, que venha a 

extrapolar os limites de sua esfera de atuação para usurpar o espaço de instâncias 

políticas tradicionais e dos agentes políticos legitimamente eleitos para atender as 

demandas da sociedade. 

A judicialização da política representa, sim, uma grave ameaça à ordem 

institucional e à separação dos poderes ainda que preenchidos os requisitos 

necessários para a representação das partes interessadas ao judiciário e que a 

atuação deste se faça em conformidade com os limites dos pedidos formulados. Não 

por conta dos casos até então levados à Suprema Corte (ex: união homoafetiva, 
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pesquisa de células-tronco, etc.) que consideramos justos por incluir como titular do 

direito grupos minoritários historicamente discriminados ou por assegurar a 

autonomia de institutos de pesquisa científica, mas sobretudo porque este excesso 

de liberdade que a Constituição de 1988 conferiu ao Judiciário permite que este, ao 

interpretar, acabe inovando, reinventando a ordem jurídica para dar disciplina às 

novas demandas da sociedade, função esta que caberia a quem foi incumbida a 

criação das leis. 

Hodiernamente, tanto o ativismo quanto a judicialização da política tem 

sido muito elogiados, entretanto, com a devida vênia, ouso discordar do 

entendimento sobre tais artifícios jurídicos, entendendo que, muitas vezes, o 

perniciosismo dessas decisões acaba por ser mascaradas pelas grandes decisões 

televisionadas pela TV Justiça com a utilização destes institutos, não refletindo o que 

ocorre na justiça de primeira instância nos tribunais de justiça de todo o país, que 

não raramente deturpam a letra de uma lei que foi legitimamente posta no 

ordenamento jurídico. 

Corroborando com o entendimento acima, Lênio Luiz Streck (2013) afirma 

que não se pode falar em Judicialização da Política ou Ativismo Judicial apenas em 

sede de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, e não atentar 

que esses institutos ocorrem todos os dias em Tribunais de Justiça de primeiro grau 

nos estados-membros de todo país. Sem dúvida é um erro não observar tal fato e 

abster-se de comentar os reflexos desses institutos em ações corriqueiras diárias na 

justiça comum e de como ela afeta sensivelmente as partes no processo. 

É o caso, por exemplo, da modificação do art. 192, § 3º da Constituição 

Federal, referente à limitação de juros bancários, assunto intimamente ligado ao 

Direito do Consumidor no tocante a revisão de contratos bancários no âmbito do 

judiciário. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os bancos não precisariam 

obedecer ao limite de juros de 12% ao ano estabelecido pela CF, passando por cima 

dessa determinação constitucional, em claro abuso de suas prerrogativas 

institucionais. 

Como visto em tópico anterior, a retirada da eficácia do § 3º do art. 192 se 

deu de maneira arbitrária e contramajoritária, pois o legislador constituinte foi claro 

na sua intenção de limitar os juros bancários e a norma contida no parágrafo per si 

continha uma vedação que não necessitava de nenhum complemento para ser 
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compreendida e aplicada. Assim, esse abuso se consubstanciou na súmula 382 do 

STJ que permite explicitamente que contratos pratiquem juros acima de 12% ao ano. 

Tanto a judicialização como o ativismo são perigosos à medida que a 

escolha subjetiva do juiz, dentre as possíveis, é capaz de, através de seu desejo, 

fazer tirar da Constituição diretiva as evoluções sociais que ela propôs como 

também proceder de forma contrária, pondo barreira intransponível para que não se 

alcance a evolução perseguida (GARAPON apud STRECK, 2013). 

Exatamente aqui que se pode encaixar a questão da súmula 381 do 

Superior Tribunal de Justiça. Em entendimento francamente contrário a Constituição 

e a legislação infraconstitucional, o STJ decidiu que os juízes não poderiam 

conhecer das cláusulas abusivas de ofício.  

Ora, a ordem jurídica se contrapõe de forma clara a esse entendimento. A 

uma porque a Constituição Federal de 1988 colocou a busca pela efetivação do 

Direito do Consumidor como direito fundamental (art. 5°, XXXII). A duas porque a 

matéria é de ordem pública e interesse social, e por isso devem ser conhecidas sem 

que uma das partes necessariamente as tenha pleiteado.  Ainda, a CF deixou claro 

em seu art. 48 do ADCT que era urgente a criação de uma lei que efetivasse os 

direitos dos consumidores como direitos fundamentais. Dessa feita, o art. 51 deixou 

claro que são nulas de pleno direito todas as cláusulas consideradas abusivas. Isto 

posto, percebe-se a subversão da lógica criada pelo legislador constituinte para 

efetivação desses direitos, numa latente afronta a Constituição. 

Também se pode inserir nesse contexto a questão da criação do art. 285-

b do Código de Processo Civil, que foi introduzido no ordenamento jurídico 

inicialmente pela Medida Provisória 2187/13 e posteriormente convertida na Lei 

12813/13. A aposição dessa regra é eivada de inconstitucionalidade desde o seu 

nascedouro. Primeiramente porque a MP não pode tratar sobre matéria processual 

(art. 62, § 1°, I, alínea ‘b’), configurando, por óbvio sua inconstitucionalidade formal. 

Ainda, o art. 285-b padece do vício da inconstitucionalidade material, por não 

guardar pertinência temática com a matéria tratada no art. 21 da Lei 12813/13.  

A súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça afina-se com o art. 285-b do 

CPC, que como já explicitado anteriormente tem como um de seus pressupostos 

que mesmo que se conteste parte do débito em uma Ação de Revisão de Contrato, 

é necessário depósito do valor que não está em discussão ou caução idônea. 

Portanto, o STJ já indica que está de acordo com essa modificação inconstitucional.  
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Essas modificações são advindas da judicialização, quando o Judiciário é 

provocado para decidir sobre determinada questão. E como se pode analisar estão 

em franca oposição ao que preceitua a Carta Magna. Por isso que afirmo que não 

somente o ativismo (quando há uma proatividade do Judiciário, sem provocação), 

como também a judicialização são atentatórios à democracia.  

O Ministro Teori Zavaski, em palestra no Instituto de Advogados do Brasil, 

seccional São Paulo, explicou que a Constituição Federal institui os limites a que o 

Poder Judiciário encontra em seu âmbito de ação, pontuando que: 

– A CF/88 institui o princípio da separação dos poderes, o princípio 

democrático e a inafastabilidade do judiciário; 

– O poder legislativo atua para o futuro, e somente em caráter de 

exceção atua para o passado, prevendo o que irá acontecer no futuro, portanto as 

leis são no mais das vezes universais e abstratas, para que possam regular o 

número mais amplo de casos possíveis; 

– O juiz atua para o passado, buscando interpretar a lei e adequa-la ao 

caso concreto por meio de sua interpretação. 

Dessa forma, aponta que o juiz deve fidelidade ao que o legislador 

constituinte e ordinário determinar, cumprindo a Constituição e a lei. Contudo, para 

ele, as doutrinas que defendem o positivismo jurídico encontram-se superadas 

(ZAVASKI, 2014). 

Data máxima vênia, discordo parcialmente de tal posicionamento. É certo 

que somente o positivismo jurídico não é capaz de contemplar, per si, todos os 

casos que ocorrem diariamente no âmago do judiciário, por outro lado entendo que 

as regras e normas contidas da Constituição Federal de 1988 preveem limites 

positivados a que o Poder Judiciário e em especial os ministros do Supremo Tribunal 

Federal devem se ater, não excedendo na sua interpretação para além do que a 

CF/88 prescreveu. 

Por fim, embora defenda o ativismo sob a alegação de que a própria 

Constituição da República ofereceu mecanismos para a atuação proativa do 

judiciário, o ministro Teori Zavaski (2014) defendeu que: “o sistema brasileiro 

propicia ao Poder Judiciário atividade normativa importante, que, todavia não pode 

ultrapassar os espaços próprios estabelecidos”, diz Teori: "Não considero legitima a 

substituição da atividade legislativa sob pretexto de que o legislativo não atuou em 

determinada questão”.  
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Embora os excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

afirmem que, não a judicialização da política, e sim o ativismo judicial é merecedor 

de maior cautela, atrevo-me a discordar e sustentar que não somente o ativismo é 

perigoso, como também a judicialização, especialmente porquê são casos que não 

são noticiados amplamente pela televisão e que ocorrem todos os dias no judiciário. 

São decisões submetidas inteiramente a consciência subjetiva do julgador, que não 

raramente com a justificativa do livre convencimento do juiz e que não pode deixar 

de julgar alegando lacuna ou obscuridade da lei, julga conforme suas convicções 

pessoais, com seu subjetivismo e suas ideologias. Essas decisões são atentatórias 

à Democracia. 

Ainda, há a questão do julgamento da ADI 2316 que discute sobre a 

inconstitucionalidade da 2170-36 de 2001 que trata sobre os juros capitalizados. 

Como explanado no tópico que fala sobre o anatocismo, a questão ainda não foi 

decida. Contudo há de se falar que os requisitos de relevância e urgência que a 

aludida MP deveria obedecer já foram matéria tratada no RE 592377, decidindo-se 

pela manutenção medida provisória suprarreferida com o argumento de que depois 

do lapso temporal de 15 anos não poderia se aferir se ao tempo de sua edição havia 

urgência e relevância. Com a devida vênia não se pode acatar um julgamento 

pautado em argumentos de política e não em argumentos jurídicos. Os Tribunais 

Superiores estão cada vez mais se apropriando de uma discussão que deveria ser 

feita no âmbito do legislativo e cada vez mais alicerçando suas decisões em seus 

subjetivismos, fugindo das suas competências e do dever de guardião da 

Constituição para atender interesses privados. Já aqui se percebe a inclinação do 

Pretório Excelso quando do julgamento da ADI 2316, que invariavelmente se dará 

contra o interesse público e social. 

Resta claro, a partir dessa pequena amostra na universalidade de 

processos brasileiros que não somente o ativismo judicial, como também a  

judicialização da política é antidemocrática, contramajoritária e extremamente nociva 

às noções de Estado Democrático de Direito que possuímos hodiernamente. Estas 

são somente algumas das decisões dentre as inúmeras que são desconstituídas 

pelos Tribunais Superiores dia-a-dia. 

Corre-se o risco de decisões benéficas ao consumidor, pautadas numa 

legislação perfeita produzida pelos legisladores constituintes e ordinários, 

legitimamente eleitos pelo povo, ser desconstruída pelos Tribunais Superiores para 
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beneficiar a quem não pertencia o direito. Essas decisões abalam a democracia e o 

sistema de freios e contrapesos. 

O artigo 2º da Constituição Federal de 1988 dispõe que “são Poderes da 

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. 

Dessa forma, percebe-se nitidamente uma incongruência entre o disposto 

na Constituição Federal e a práxis com que se comporta o Poder Judiciário, em 

nítido desequilíbrio com os outros poderes, avocando para si não somente a 

interpretação para integrar os direitos na resolução de conflitos, como principalmente 

atuando de forma a contradizer o que o legislativo quis originariamente com as 

normas produzidas. 

Deve-se controlar o judiciário por que este não deve nem pode se tornar 

um superpoder, daí que a necessidade de controlar as decisões dos juízes se faz 

imperiosa (STRECK, 2009). 

Ronald Dworking (1978 apud STRECK, 2009) explica que as decisões 

interpretativas dos juízes devem obedecer ao princípio da coerência normativa em 

face da historicidade do direito ou cultura de um país. Ou seja, não se pode agir com 

ativismo (ou judicialização) dando interpretação contrária à lei ou que se superpõe a 

ela, mesmo que em detrimento de uma suposta obediência aos alicerces da 

Constituição Federal de 1988. 

Ronald Dworking (1978 apud STRECK, 2009) explica que o Poder 

Judiciário tem um dever (have a duty). Existe um dever do judiciário em integrar as 

leis mantendo a integridade do direito, e isso se aplica a todas as instâncias do 

judiciário, incluindo a dos Tribunais Superiores. Dessa forma, há uma 

corresponsabilidade hermenêutico-social entre: o Supremo Tribunal Federal e a 

sociedade. 

Ainda, sobre o ativismo judicial (que também pode ser perfeitamente 

aplicável à judicialização da política), Lênio Luiz Streck (2009) fala considera os 

decisionismos do Poder Judiciário uma verdadeira “justiça lotérica” em que o 

julgador atrelado a falta de comprometimento e respeito às determinações 

constitucionais, com a desculpa de encontrar termos vagos, ambíguos ou de textura 

aberta, interpretam a lei e solucionam conflitos mergulhados em subjetivismos que 

chamam de consciência, tomando decisões de conveniência com base em 

argumentos de política, de moral ou de economia. Desse modo, acaba-se por 
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confundir a era dos princípios com a livre atribuição de sentido a determinada norma 

(ou conjunto de normas), enfraquecendo assim a doutrina e a autonomia do Direito. 

Ingeborg Maus (2000), em artigo traduzido do alemão pelos ilustres 

professores Martonio Mont’Alverne Barreto de Lima e Paulo Albuquerque compara o 

Poder Judiciário como o superego de uma sociedade. O artigo é intitulado ‘Judiciário 

como Superego da Sociedade – O papel da atividade jurisprudencial na ‘sociedade 

órfã’. 

O superego exerce as funções de juiz e crítico do ego (ROUDINESCO; 

PLON; 1998). 

O Superego é uma das instancias da psique humana, que pode ser 

compreendido como o estágio da consciência que censura o indivíduo (aquele que 

dita o que é certo e o que é errado, por exemplo), sendo introjetado nos indivíduos, 

dentre outros meios, pela tradição familiar. Os pais são responsáveis por passar as 

tradições familiares para os filhos, lhes dizendo o que é correto ou não através das 

suas subjetividades. 

Em sentido contrário o Ego busca harmonizar o Superego com o Id (as 

pulsões mais primitivas do ser humano). Pode-se dizer que o Ego é uma ruptura 

com o estágio infantilizado do ser humano (aquele que busca os pais para lhe dizer 

o que é certo e errado) para sua evolução como indivíduo levando em conta o meio 

externo, adequando-se ao meio social.  

A Ego Psychology tem em comum com todas as outras correntes do 

freudismo norte-americano o fato de ter sido fundamentada na ideia de uma possível 

integração do homem numa sociedade, numa “comunidade” (ROUDINESCO; PLON, 

1998). 

Sem aprofundar na questão abordada brilhantemente por Ingeborg Maus, 

pode-se comparar Poder Judiciário como sendo considerado o pai (superego) e a 

sociedade como o filho (ego). Esta é a analogia empregada pela autora em seu 

artigo. 

Para a sociedade evoluir ela necessita harmonizar suas escolhas sem 

que o Poder Judiciário deva sempre lhe dizer o que deve ser feito, ou seja, no 

Estado Democrático de Direito, através do exercício da democracia, a sociedade 

deve fazer valer sua vontade através de representantes legitimamente eleitos por 

meio do voto. São estes representantes que compõem o Poder Legislativo, que 
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transformam a vontade popular em debates políticos, posteriormente consolidados 

em lei. 

Sobre o acima afirmado, necessário transcrever as palavras da autora 

abaixo: 

 

[...] Na família, assim como na sociedade, a figura do pai perde importância 
na definição do ego. A construção de uma consciência individual passa a 
ser determinada muito mais pelas diretrizes sociais do que pela 
intermediação da figura dominante do pai, e a sociedade se vê cada vez 
menos integrada por meio de um âmbito pessoal, no qual se pudesse 
aplicar a seus atores o clássico modelo do superego. Ambas as tendências 
levaram a relações em que tanto o poder perde em visibilidade e 
acessibilidade como a sociabilidade individual perde a capacidade de 
submeter as normas sociais a crítica autônoma. Por isso a ‘sociedade órfã’ 
ratifica paradoxalmente o infantilismo dos sujeitos, já que a consciência de 
suas relações de dependência diminui. Indivíduo e coletividade, 
transformados em meros objetos administrados, podem ser facilmente 
conduzidos por meio da reificação e dos mecanismos funcionais da 
sociedade industrial moderna (MAUS, 2000, p.184-185). 

 
Aduz a autora que o Poder Judiciário está atuando como vontade ultima 

da sociedade, não se limitando ao que as Constituições prescrevem. Assim, ela fala 

do superego do judiciário na jurisdição constitucional dos Estados Unidos, onde 

explica que o controle judicial das leis nesse país é feito apoiando-se na doutrina de 

vários juízes que fizeram história neste país. A jurisprudência da Suprema Corte 

norte-americana é obra das marcantes personalidades de juízes. Segundo a autora 

os juízes norte-americanos acreditam que uma decisão racional e justa deriva da 

formação da personalidade dos mesmos, ou seja, em suas convicções morais e 

seus juízos de valor (MAUS, 2000, p. 185). 

Isso faz com que, no momento em que a Justiça ascende à condição de 

mais alta instancia da moral da sociedade, acaba por se estabelecer como vontade 

dominante não sendo restringida por qualquer espécie de controle social. Para 

Ingeborg Maus isso é atentatório ao Estado Democrático de Direito porque retrocede 

a valores pré-democráticos de parâmetros de integração social. A respeito disso faz 

a seguinte indagação: ‘não será a Justiça em sua atual conformação, além de 

substituta do imperador, o próprio monarca substituído?’(MAUS, 2000, p. 187). 

Continua a autora em sua brilhante exposição explicitando que o Tribunal 

Federal Constitucional da Alemanha afirmou categoricamente que os parâmetros de 

controle da constitucionalidade de suas leis não deveriam ser limitados ao que a 

Constituição Alemã estabeleceu, podendo francamente ultrapassa-la. Decidiu o 
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Tribunal Federal Constitucional da Alemanha então que se reconhece ‘ a existência 

de direitos suprapositivos que também vinculam o legislador constitucional, e se 

declara competente nestes termos para controlar o teor de constitucionalidade do 

direito vigente’. Dessa forma, os integrantes do Tribunal Federal Constitucional 

passaram a fazer o controle da constitucionalidade da própria Constituição para ser 

objeto de uma ‘interpretação mais correta’ segundo as subjetividades dos 

integrantes desta corte. Assim, aduziram os integrantes daquela corte que ‘não se é 

de excluir que uma determinação constitucional seja nula pelo fato mesmo de ela ser 

parte da Constituição. Existem fundamentos constitucionais que são basilares e 

como tais, expressão de um direito anterior a Constituição, de modo que vinculam o 

próprio legislador constitucional, podendo tornar nulos outros dispositivos 

constitucionais que contra si atentem e não participem da mesma hierarquia’. Isto 

posto, a competência do TFC não deriva mais da Constituição e sim do que os 

próprios integrantes da corte determinam. A competência aqui se deriva de 

princípios suprapositivos, desenvolvidos pelo próprio Tribunal em sua atividade 

constitucional de controle normativo (MAUS, 2000, p. 191). 

Assim sendo, o TFC submete as outras instancias políticas a Constituição 

Alemã reinterpretada com os princípios suprapositivos por ele criados, enquanto ele 

mesmo exime-se de obedecê-la, não se vinculando a qualquer regra constitucional 

(MAUS, 2000, p. 192). 

Ingeborg Maus também afirma que o raciocínio de que as interpretações 

dos integrantes da suprema corte alemã se sobrepõem ao que dispõe a Constituição 

deste país foram fundamento da doutrina nazista, de modo que, os juízes da era 

nazista eram incentivados a não se submeter ao que ditava a Constituição da 

Alemanha, afirmando explicitamente em sua doutrina jurídica que ‘ o juiz-rei do povo 

de Adolf Hitler deve libertar-se da escravidão da literalidade do direito positivo’ 

(MAUS, 2000, p. 197). 

Observando a afirmação do Ministro Teori Zavascki (2014) de que ‘as 

doutrinas que defendem o positivismo jurídico encontram-se superadas’ 

encontramos clara semelhança com a atuação da Suprema Corte da Alemanha. 

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal – e também do Superior 

Tribunal de Justiça – agem cada vez mais como superego da sociedade brasileira, 

editando súmulas e jurisprudências suprapositivas, fruto de suas consciências 

morais, éticas, de seus subjetivismos que de maneira alguma devem representar a 
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vontade ultima da sociedade, engessando o debate e pondo uma pedra na evolução 

da sociedade.  

A democracia se caracteriza pela pluralidade de opiniões, diversidade 

cultural, etc. Jamais se pode ter por correto o entendimento minoritário de pessoas 

que exercem a função de proteger, integrar as leis e obedecer a Constituição como 

vontade de todos, provocando o infantilismo da sociedade, a estagnação de sua 

evolução.  

O Poder Legislativo ainda é o que representa a vontade popular, ainda 

que indiretamente. E é ele quem deve continuar a legislar através do debate político 

que seja capaz de dirimir os conflitos gerados por essa sociedade plural. Agindo 

corretamente ou não, o Poder Legislativo é quem deve ser responsável pela criação 

de leis, exprimindo a vontade última do povo, cabendo ao Poder Judiciário somente 

a função de integrar essas leis ao caso concreto e controlar a sua 

Constitucionalidade, e sempre nos limites que a Constituição Federal de 1988 

impôs. 

Com isso não está se dizendo que o Poder Judiciário deve deixar de atuar 

quando se faz necessário, para atender a demandas populares na ausência ou 

insuficiência de uma lei, e sim que quando os argumentos de política foram 

acuradamente referendados pelo legislativo, não há espaço para que o judiciário 

possa perverter ou deturpar o que o legislador constituinte e ordinário positivaram 

através de um processo legislativo legítimo. Além disso, deve haver um maior 

controle sobre essas decisões, pois elas de modo algum podem refletir a 

subjetividade do julgador. São necessários extensos fundamentos que demonstrem 

que as decisões se dão por argumentos de princípios, pautados pela doutrina e em 

latente respeito à Constituição, e não por argumentos de política, de moral, 

econômicos ou por convicções pessoais, dado que somente assim estará 

assegurada a segurança jurídica e a integridade do Direito. 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto ao longo deste trabalho desde as revoluções liberais do 

século XVIII há a constante construção e aprimoramento dos direitos do consumidor 

até os dias de hoje, abandonando-se o ideal individualista das revoluções liberais 

para abarcar um ideal coletivo contemplado na Carta Magna de 1988, tratando dos 

direitos transindividuais. Dessa forma, erigiu-se a Lei 8078/90. 

Com o nascedouro do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, 

abandonou-se a visão privatista dos tempos das revoluções liberalistas inovou-se a 

forma de dirimir conflitos intersubjetivos nas relações de consumo.  

Dessa forma, nasce em conjunto com essa nova ordem jurídica um novo 

modelo de interpretação dos contratos, se consubstanciado na função social dos 

contratos. Assim como na função social da propriedade, a função social dos 

contratos deu um novo viés à teoria contratual, visando dar conotação social e olhar 

sob o prisma do fraco da relação negocial, equilibrando os contraentes, buscando 

equilibrar os negócios entre consumidor e fornecedor. 

Do modo como exposto anteriormente, a problemática que impera ainda 

nos dias que hoje é que se regulam as relações consumeristas igualmente como se 

davam no passado, não contemplado a nova ordem jurídica instaurada após a 

redemocratização do país e publicação da lei 8078/90. 

Somando-se a práxis retrógrada de resolução de conflitos tem-se o 

fenômeno da judicialização.  

Os Tribunais Superiores, encontrando-se na obrigação de uniformizar o 

entendimento jurisprudencial das instâncias inferiores, e, ainda, na de aplicar a Lei 

8078/90 aos conflitos que versam sobre relações de consumo, encontra amparo na 

judicialização da política, para, através das pressões vindas do setor econômico e 

empresarial, subverter a lógica do ordenamento jurídico, pervertendo a lei e tornado-

a ineficaz, dando solução retrógrada aos conflitos, privilegiando os economicamente 

fortes. 

As instituições financeiras, através de pareceres de advogados que visam 

criar teses contrárias à ordem constitucional, vêm, desde a promulgação da Carta 

Magna, paulatinamente e de maneira sorrateira criando mecanismos que visam 

deturpar a ótica que a Constituição Federal previu como correta a ser seguida nas 

suas negociações com os consumidores.  
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O primeiro golpe veio através da interpretação degenerada de que o caput 

de um artigo da Constituição seria capaz de comprometer todos os seus incisos e 

parágrafos, mesmo que contivessem uma ordem ou vedação claras que não 

necessitavam de complemento para a sua interpretação. Dessa forma, sustentou a 

tese de que o § 3° do artigo 192 da CF não seria autoaplicável por carecer de lei 

complementar, numa tentativa de se desincumbir de uma clara ordem de limitação 

de 12% ao ano na prática de seus costumeiros juros exorbitantes nos seus contratos 

de empréstimo com os consumidores. 

Dessa forma, afastou-se a incidência de uma norma de eficácia plena, que 

ainda que vinculada ao seu parágrafo é norma apartada e que deveria ter sua 

aplicabilidade imediata. Como exposto no tópico em que se tratou dessa 

modificação da Constituição, José Afonso da Silva se posicionou de modo a fazer 

compreender que a eficácia de uma regra e sua auto-aplicabilidade não dependia de 

complemento se a norma fosse bastante em si. Esse era o caso da regra contida no 

§ 3° do artigo 192 que não comportava interpretação contrária à ordem que 

estabeleceu o legislador constituinte.  

A regra contida no § 3° do artigo 192 nunca foi efetivamente cumprida, e 

infelizmente teve sua retirada em definitivo do ordenamento jurídico com a edição da 

Emenda Constitucional 40 de 2003. 

Em 2009 o Superior Tribunal de Justiça chancelou a extorsão pecuniária 

das instituições financeiras contra os consumidores, com a edição da súmula 382 

que explicitamente aduz que juros acima de 12 % ao ano não caracterizam abuso, e 

para o mesmo ser caracterizado haveria de se produzir prova cabal.  

O outro golpe para que as instituições financeiras se livrassem por 

completo das limitações dispostas pela Constituição Federal veio no meio tempo da 

decisão da aplicabilidade ou não do § 3° do artigo 192.  

A edição da Medida Provisória 2170-36 de 2001 que permite a 

capitalização de juros em dobro pelas instituições financeiras, apesar de 

flagrantemente inconstitucional, por ser matéria reservada à edição de Lei 

Complementar, e pela não obediência aos pressupostos de relevância e urgência 

que a Constituição Federal atribui para a edição de Medidas Provisórias, foi 

imediatamente aplicada aos contratos de financiamento bancário, privilegiando as 

instituições financeiras que jamais obedeceram a qualquer legislação. 
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Dessa forma, essa MP vem sendo aplicada indiscriminadamente, mesmo 

com os seus evidentes vícios de inconstitucionalidade formal e material. A uma 

porque é óbvia a falta de cumprimento dos pressupostos de relevância e urgência 

que o art. 62 cabeça, parágrafo 1º, inciso III da Constituição prevê como necessários 

para a edição da aludida MP. A duas porque a matéria referente às instituições 

financeiras e suas operações são de competência do Congresso Nacional, como 

prevê o art. 48, XII, da CF/88. 

Para tornar o problema ainda mais complexo recente decisão do Supremo 

Tribunal Federal no dia 04 de fevereiro de 2015 no RE 592377, decidiu pela 

manutenção da vigência da aludida MP até ulterior decisão.  

Como já dito, o RE 592377 não trata da possibilidade ou não da 

capitalização de juros em dobro (matéria atacada pela ADI 2316), mas se teria a 

referida MP cumprido os pressupostos de relevância e urgência requeridos pela CF.  

O problema é que esta questão foi decidida, em uma de suas 

fundamentações, que, para declarar a inconstitucionalidade da MP 2170-36 de 2001 

com base na falta dos pressupostos constitucionais da relevância e urgência eram 

necessárias provas cabais, o que, segundo o Ministro Teori Zavascki não poderia 

ser aferido depois de tantos anos. 

Com a devida vênia, decisões não pautadas por argumentos de 

princípios, onde não se declara de pronto a nítida inconstitucionalidade de uma MP 

que não cumpre os requisitos necessários para a sua edição é aterradora.  Aqui se 

inverte a lógica, pois a mencionada MP só poderia existir no mundo jurídico desde 

que cumprisse os requisitos encartados na nossa Carta Magna. Permitiu-se que uma 

MP claramente inconstitucional pudesse reger a vida dos cidadãos para empós não 

poder declarar sua inconstitucionalidade com base no argumento de que o lastro 

temporal já percorrido era muito grande para aferir o cumprimento dos requisitos de 

relevância e urgência, e a conclusão é que a MP deve ter mantida em vigência até 

que haja ulterior decisão (julgamento da ADI 2316).  

Pelo que se pode depreender do julgado acima, o julgamento da ADI 2316 

não irá fugir à regra, e nós iremos ser regulados não pela Constituição Federal e 

pelas leis infraconstitucionais e sim pela Medida Provisória inconstitucional e pelas 

súmulas, jurisprudências e decisões do STF e STJ.   
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Além dessas problemáticas centrais acerca do tema, outras que 

inviabilizam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

financiamento bancário vêm gradualmente sendo apostas no ordenamento jurídico 

em sentido contrário a lógica constitucional.  

As súmulas que tratam sobre financiamento bancário, editadas pelo 

Superior Tribunal de Justiça, vêm tornando inaplicáveis, dia a dia, o CDC aos 

contratos entre os consumidores e as instituições financeiras. Citem-se como 

exemplo as já explanadas ao longo desse trabalho, tais como a 380 que diz que a 

simples propositura de ação de revisão de contratos não elide a mora. É também o 

caso da súmula 381 que proíbe o juiz de conhecer cláusulas contratuais iníquas de 

ofício.  

Também aqui se pode incluir as decisões dos  REsp 1251331 e REsp 

1255573 que decidiu sobre a aplicabilidade ou não da Taxa de Emissão de Boleto 

(TEC) e Taxa de Abertura de Cadastro (TAC). Tais decisões prestaram-se a julgar 

que tais cobranças eram legais até 30 de abril de 2008 por meio da resolução 

2303/96 do CMN. Em data posterior a esta seriam consideradas ilegais. Entretanto 

entendeu o STJ que a Tarifa de Cadastro (TC) era lítica, e deveria ser cobrada 

somente uma vez, no início do contrato. 

Por mais que os bancos e demais instituições financeiras neguem, a 

verdade é que a TC nada mais é do que a TAC com o nome modificado e agora tida 

como de cobrança legal pelo STJ para que estes possam cobrar uma taxa pelo 

simples fato de emprestar dinheiro, sendo remunerados previamente pelo que ainda 

nem emprestaram efetivamente e que irá vir depois sobrecarregado de juros 

abusivos. 

Tais taxas são flagrantemente abusivas como bem descreve o art. 51, IV e 

XII da lei 8078/90. 

Outrossim, a agregação à legislação processual civil do art. 285-b é mais 

um golpe contra o Código de Defesa do Consumidor. A sua existência no mundo 

jurídico reinverte o direito à inversão do ônus da prova quando requer como 

pressuposto processual que o autor da ação controverta as cláusulas abusivas, 

fazendo com que o consumidor tenha que conseguir colar o contrato nos autos, o 

que muitas vezes é inviável, pois o banco não fornece cópia e o autor não tem como 

controverter as cláusulas sem o contrato em mãos. Além disso, dificulta o acesso ao 

judiciário quando também como pressuposto processual faz com que o autor tenha 
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que obrigatoriamente pagar cálculos de contabilidade para aferir o valor 

incontroverso.  

Ademais, o artigo foi inserido no ordenamento jurídico com vício de 

inconstitucionalidade material e formal. Como já dito, o art. 285-b é fruto da 

conversão da MP 2303/96 na Lei 12810/2013 cuja matéria trata de parcelamento de 

débitos junto à Fazenda Nacional relativos a contribuições previdenciárias e não 

guarda relação com a matéria aqui tratada que fala sobre financiamentos bancários. 

A matéria da lei que não guarda relação com o artigo fere o art. 21 da Lei 

Complementar nº. 95 de 1998, art. 7º, II, que prevê que a lei não poderá conter 

matéria estranha ao seu objeto, e também art. 62, § 1º, I, alínea “b” da Constituição 

Federal de 1988 por absoluta vedação da edição de MP sobre matéria relativa à 

direito processual civil. 

A lógica jurídica é clara consagrando o Direito do Consumidor como direito 

fundamental (art.5º, XXXII), tendo-o como um princípio da ordem econômica 

(art.170, V). Este referido princípio é decorrente do Estado Democrático de Direito, 

que pretende reagir a determinados abusos do sistema neoliberal, fazendo assim 

com que o Estado abandone sua postura abstencionista para intervir nas relações 

econômicas e reestabelecer o equilíbrio das relações contratuais prezando pelo 

interesse do vulnerável.  

O CDC é norma de ordem pública (art. 1°, Lei 8078/90) e de observância 

obrigatória, que efetivamente se sobrepõe a lei geral sob a ótica da hermenêutica 

jurídica. 

Segundo a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça a lei 8078/90 é 

aplicável aos contratos de financiamento bancário. 

A abusividade de juros e/ou a existência de cláusulas abusivas permite a 

incidência do CDC e adequação do contrato pelo Poder Judiciário, inclusive com o 

conhecimento de ofício das cláusulas abusivas pelo magistrado e decretação de sua 

nulidade.  

Nos contratos hoje regidos pela função social do contrato o princípio do 

pacta sunt servanda foi substituído pelo princípio da autonomia privada, pelo qual 

além da vontade das partes incidem outros regramentos/regulações tais como 

fatores políticos, economicos e sociais.  

A função social dos contratos (art. 421 do Código Civil) é delineada no 

parágrafo único do art. 2035 do CC deixando explícito que nenhuma convenção 
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prevalecerá se contrariar normas de ordem pública como as estabelecidas para 

assegurar a função social dos contratos.  

A função social dos contratos é vista sob o prisma coletivo, de interesse 

público e social, e dessa forma mitiga a aplicação do princípio do pacta sunt 

servanda. 

Isto posto, como o Direito do Consumidor é direito fundamental e as regras 

do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, a consequência lógica é 

que através da assimilação dos efeitos da Constituição por toda ordem jurídica, o 

Estado tem o dever de garantir este direito fundamental, privilegiando o caráter de 

ordem pública, consequentemente, o Estado-juiz deve conhecer de ofício as 

cláusulas abusivas extirpando-as do ordenamento jurídico tal como preceitua o art. 

51 do CDC, não interessando se os pedidos foram ou não formulados pelo 

consumidor no âmbito processual. 

Depreende-se então daqui que a lógica jurídica entre a Constituição 

Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional (CDC e CC e demais diplomas) é 

coesa não cabendo aqui espaço para interpretações contrárias à essa ordem. Toda 

interpretação contrária a essa lógica há de ser tomada por inconstitucional.  

No entanto, é exatamente de maneira oposta a lógica do ordenamento 

jurídico pós-redemocratização e promulgação da Constituição Federal de 1988 que 

as decisões, entendimentos jurisprudenciais e súmulas dos Tribunais Superiores 

tem se posicionado. 

 Data vênia, através da judicialização da política, intervindo em matérias de 

competência do poder legislativo, os tribunais firmam entendimentos que com a 

desculpa de estar interpretando a Constituição, deturpam a vontade do legislador 

constituinte. A vontade deste legislador se adequou com perfeição aos diplomas já 

existentes e com a Lei 8078/90. 

As últimas decisões dos tribunais, não somente tem corroborado para 

práticas abusivas, como também colaboram para ineficiência, e, invariavelmente 

uma maior vulnerabilidade do consumidor perante os bancos e instituições 

financeiras. Tais decisões funcionam mais a advogar para referidas instituições do 

que para funcionar como guardião da Constituição e de leis interpretadas conforme. 

Todo esse emaranhado jurídico pomposo com a chancela de nossos 

Ministros supra-constitucionais esconde por vezes interesses obscuros acabando 

por enfraquecer o diploma consumerista e transformar o antes consumidor-padrão 
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(vulnerável) em um hipossuficiente presumido.  

 O direito do consumidor no Brasil vem perdendo sua força em vários 

âmbitos de sua atuação, sendo invariavelmente trocado por uma visão deturpada 

capaz de retroceder ao século anterior. É como se voltássemos à estaca zero onde 

antes não tínhamos uma legislação protetiva do vulnerável na relação de consumo. 

Sob o escudo dos holofotes de grandes (e importantes) decisões 

televisionadas, os Tribunais Superiores têm decidido sobre tudo, e têm intervindo em 

um sem número de matérias do ordenamento jurídico, ainda que não competentes 

para isso. 

 Apesar de renomados Ministros e doutrinadores diferenciarem o ativismo 

judicial da judicialização da política e afirmarem que o primeiro é prejudicial quando 

o segundo trata-se apenas da decisão ante as provas insertas no processo, sendo 

por isso inofensivo, todos os dias durante a prática forense os operadores do direito 

encontram-se assustados com a quantidade de poder que o judiciário tem, e, que 

influência o setor empresarial e econômico tem sobre ele, sendo capaz até mesmo 

de dar soluções ultrapassadas a inúmeros conflitos. 

 Os casos aqui analisados podem se enquadrar no que se denomina 

“judicialização da política” embora muitos doutrinadores não façam qualquer 

distinção entre “ativismo judicial” e “judicialização da política”, tratando-os como 

expressões sinônimas. No entanto, a judicialização compreende os casos em que as 

provas são analisadas mediante provocação do judiciário, iniciando nas instâncias 

inferiores até, que através de inúmeros recursos possa chegar até o Supremo 

Tribunal Federal. Trata-se do fenômeno da judicialização da política, caso haja uma 

reinterpretação do que já foi decidido nas instâncias inferiores, com argumentos de 

política e não com argumentos jurídicos e de princípios. È o que ocorre com os 

temas concernentes a juros e ações de revisão de contratos de financiamento 

bancários. 

 Em tais ações o direito do consumidor perdeu sua força, sendo 

praticamente inexistente. O Poder Judiciário como um todo, desde as instâncias 

inferiores (primeiro grau) até o Superior Tribunal de Justiça já interpretaram e 

reinterpretaram inúmeras vezes os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor 

a ponto de inviabilizar desde o nascedouro essas ações. O fato é que o direito do 

consumidor morre no primeiro grau, sendo dado ao banco e à s instituições 

financeiras o direito de extorquir o consumidor através de juros e cláusulas 
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contratuais abusivas, e isso tudo com a chancela do judiciário. 

No que tange às ações de revisão de contratos bancários, pode-se dizer 

hoje, seguramente, que no Brasil, o consumidor não passa de um fantoche nas 

mãos predatórias da sanha incansável de lucros dos bancos e instituições 

financeiras, tudo isso proporcionado pelo judiciário, que legitima, dia a dia, tais 

abusos contra o consumidor. 

Os interesses que devem ser buscados pelo Poder Judiciário quando da 

criação judicial do direito são aqueles que estão em conformidade e limitados pela 

Constituição Federal e não o contrário.  O interesse que deve se sobrepor é sempre 

o público perante o privado.  

  O Estado Democrático de Direito pressupõe uma ordem onde as normas 

prevalecem sobre todos, incluindo as pessoas que representam os mais altos 

escalões de poder. Essas normas devem ser feitas por quem de direito, por pessoas 

que legitimamente representam o povo, aqueles que foram escolhidos pelo povo 

para representá-los, os que foram eleitos. 

O Estado Democrático de Direito é composto de pilares que o estruturam, 

como a separação dos poderes, o respeito aos direitos humanos e fundamentais, 

sob o império da Lei. 

O ativismo judicial e a judicialização da política atentam contra o Estado 

Democrático de Direito, primeiramente por que não submetem o Poder Judiciário às 

leis contidas na Constituição Federal, fazendo com que os Ministros dos Tribunais 

Superiores creditem suas subjetividades como supra-constitucionais, inovando o 

ordenamento jurídico de forma que não lhes foi permitida. Em segundo lugar porquê 

atenta contra a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos através 

da intervenção em atividade que é de competência do legislativo, não havendo 

harmonia e tampouco limitação para refrear o desequilíbrio entre os poderes. Em 

terceiro lugar por que não há respeito aos direitos fundamentais elencados na 

Constituição Federal de 1988, porquanto o direito do consumidor é direito 

fundamental. Tampouco há respeito à hierarquia das normas, visto que o Código de 

Defesa do Consumidor é lei especial que segundo as regras da hermenêutica 

jurídica prevalece sobre leis gerais, como é o caso do Código Civil. 

Como dito por Ronald Dworking o Poder Judiciário tem um dever (have a 

duty) e deve interpretar as leis de modo a integra-las. Os juízes, incluindo os 

Ministros do Superior Tribunal de Justiça e os do Supremo Tribunal Federal devem 
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obedecer à coerência existente entre as normas e a evolução de uma determinada 

sociedade, não podendo a isto se sobrepor. 

Como já citado neste trabalho pelo ilustre professor Lênio Luiz Streck, urge 

a necessidade de controlar o Poder Judiciário e as decisões de seus juízes, antes 

que ele se torne um superpoder. 

Deve haver um forte, efetivo e rápido controle deste poder que se 

agiganta, dia a dia, cada vez mais, sob pena de ficarmos submetidos à 

decisionismos subjetivistas, com argumentos políticos, econômicos ou que 

contemplam interesses privados, que acabarão por ruir com a integridade do direito, 

imperando a insegurança jurídica, que acabará por arruinar irremediavelmente o 

Estado Democrático de Direito. Encontrar-nos-emos impreterivelmente ante a uma 

ditadura do Poder Judiciário. 
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