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1 RESUMO 

O presente artigo visa demonstrar como discorre sobre a aplicabilidade da Lei 8.078 

de 1990 do CDC - Código de Defesa do Consumidor, nos contratos bancários de 

adesão. O contrato de adesão é característico da contratação em massa, ou seja, é 

unilateralmente estipulado pelo fornecedor que assume um modelo prévio, contratos 

típicos de consumo. Através dessa pesquisa, o objetivo também é demonstrar o 

descumprimento da Lei 8.078 de 1990, especificamente os artigos 6º e 52º do CDC 

nas das Instituições financeiras. 

Palavras-chave: Contratos de adesão. Código de Defesa do Consumidor. Instituições 

Financeiras. Serviços bancários. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A intenção deste artigo, surgiu em verificar o fenômeno que ocorre no ambiente 

das instituições financeiras com as contratações viciadas, introduzido em pesquisas 

relacionadas aos contratos bancários de adesão, tratados em um breve relato e 

inserindo o Direito do Consumidor por intermédio da Lei 8.078 de 1990.  

No entanto, a sociedade vive em ritmo acelerado, essa é razão para que grande 

parte dos contratos são firmados na modalidade de contrato de adesão, ou seja aquele 

produzido unilateralmente pelo fornecedor. Com isso, a postura de vulnerabilidade no 

contrato passou a ser presente para o consumidor, fator que designa a ocorrência de 

abusos de seus direitos. 

Então surge a questão: como deixar de maneira clara, objetiva e cumprir a Lei, 

e por sua vez auxiliando boa parte dos consumidores, em relação a compreensão dos 

termos econômicos, enfatizando os juros do contrato bancários? 

Por hipóteses, acredita-se que fazendo se cumprir a Lei, especificamente 

conforme os artigos 6º e 52º do CDC, tornado os contratos bancários, mais 

informativos, conforme a atividade bancária contratada pelo consumidor, inseridos em 

um anexo, contando com uma tabela projetada, estipulando a taxa de juros aplicada, 

o período, se a taxa é mensal, anual, diária entre outros. 

  



 
 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar através dos contratos 

bancários e o enquadramento do CDC e como as instituições financeiras costumam 

descumprir os artigos 6º e 52º. 

 

4 METODOLOGIA 

Este trabalho está sendo realizado através de pesquisas bibliográficas, para 

que através das referências dos autores, tenhamos fundamentos teóricos. 

O método bibliográfico ocorre quando o pesquisador entra em contato direto 

com materiais já publicado e escrito sobre o assunto da pesquisa, como: livros, 

revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, monografias, 

dissertações, teses, material cartográfico e internet. (PRODANOV, 2013). 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Contrato de Adesão é um contrato onde uma das partes elabora as cláusulas 

e a outra parte não a possibilidade de discutir e nem de modificar, porém a contratação 

é de sociedade de Massa. Os contratos que se remete às relações de consumo, são 

a maior parte, contratos de adesão. Conforme a Lei 8.078/11 em seu artigo 54. 

Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de 
produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo. (BRASIL, 1990) 

 
O Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei n. 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, que tem por seu objetivo proteger o consumidor, e nos serviços bancários 

não é diferente, pois o consumidor é a parte mais fraca nas contratações, a maioria 

dos contratos são em massa e acaba limitando a liberdade de contratação. 

Havia-se uma discussão se os contratos bancários deveriam respeitar o Código 

Civil ou o Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça se 

posicionou, dessa decisão veio a Súmula nº 297 a qual admite a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. (BRASIL, 2011)  

Portanto as informações prestadas aos consumidores nos contratos bancários 

de adesão, deveriam ter por finalidade não apenas de orientar sobre o que se está 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90


 
 

adquirindo ou contratando, mas também, possibilitar que o consumidor possa 

conhecer as características daquele produto e verificar se atendem às suas 

necessidades. O inciso III do artigo 6º do CDC, diz que é direito básico do consumidor, 

“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. (BRASIL, 1990). 

O artigo 52º do CDC, também encontra-se o dever do fornecedor, de informar 

os consumidores de maneira clara, o que está sendo adquirido pelo consumidor. 

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. (BRASIL, 1990). 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em desenvolvimento, acredita-se que com a inclusão de uma 

tabela progressiva nos contratos bancários, será possível o consumidor utilizará de 

melhor linguagem e entendimento pelo serviço contratado, com a especificação, se é 

juros simples ou composto (informativo de cálculo), qual a crescente destes juros, 

vantagens do amortecimento do valor em antecipação das parcelas, quanto será 

descontado. Assim, o consumidor terá melhor auxilio em relação ao serviço/produto 

contratado e os bancos deixarão de descumprir com os a Lei, principalmente os 

artigos 6º e 52º. 
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