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Resumo 

O presente trabalho tem o propósito de trazer as principais questões 

concernentes ao instituto da revisão contratual, intrínseca à defesa do consumidor no 

ordenamento jurídico brasileiro. Analisa-se em especial a aplicabilidade da Lei 8.078 

de 11 de setembro de 1990 aos contratos e relações jurídicas cotidianas. 

Como se sabe, as relações de consumo caracterizam-se pelo desequilíbrio 

contratual. Em outras palavras, é muito comum hodiernamente deparar-se com 

contratos de adesão, elaborados por grandes empresas, que submetem seus 

contratantes a cláusulas previamente estabelecidas sem qualquer participação do 

consumidor. Não aceitar referidas cláusulas é sofrer a pena de ter que deixar de 

comprar aquele produto ou de ter prestação de determinado serviço que precisava. O 

mercado muito mudou desde os primeiros contratos, mas nenhuma solução eficiente 

foi apresentada com a finalidade de superar a vulnerabilidade que se criou ao 

consumidor. 

Esse desequilíbrio exacerbado e uma simples interpretação sobre os 

mecanismos que ainda se revelam contingentes ante os problemas atualmente 

encarados pela sociedade brasileira, foram os paradigmas para a procedência de um 

dirigismo contratual em setores que interessam a toda coletividade, com vasto 

respaldo em legislações vigentes, principais doutrinas e jurisprudências que dispõem 

a respeito da revisão contratual. 

Atualmente, pode o cidadão muito mais facilmente valer-se de seus direitos 

resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor. Especificamente, no tocante à 

relação de consumo, há artigos taxativos no diploma consumerista que determinam 

que as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-

contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor sempre em 

benefício ao consumidor. 

 

Introdução 

Com o avanço da globalização e o grande crescimento tecnológico, um 

elemento muito peculiar alterou a maneira que o universo jurídico analisava as 

relações contratuais mais simples a partir das últimas décadas. Com efeito, nos dias 

de hoje diferenciou-se a formalidade que existia na compra de serviços e produtos, 

contemplando-se, ainda, a possibilidade de acessar um endereço eletrônico e, quase 

que instantaneamente, todos os produtos desejados estarem ao passo de um clique 



para aquisição, o que é muito cômodo para a sociedade. De outro passo, como nem 

tudo é ideal, é sabido que as relações de consumo se caracterizam pelo desequilíbrio 

contratual. Em outras palavras, o consumidor facilmente se depara com uma carta de 

adesão, elaborada por grandes empresas, com setores jurídicos inimaginavelmente 

mais especializados que a média dos consumidores que, de seu turno, precisa ficar 

submisso às cláusulas previstas ou sofrer a pena de não adquirir determinado produto 

ou usufruir de certo serviço que precisava. 

Ao analisarmos que tão antigo como o próprio ser humano é a ideia de contrato, 

que advém do tempo em que as pessoas passaram viver em sociedade, as trocas e 

relações de mercado precisam de uma norma adequada aos anseios sociais. Ocorre 

que, a partir do século passado, o cidadão começou a viver em função de um novo 

modelo denominado “sociedade de consumo”, caracterizado pelo crescente número 

de produtos e serviços, crédito e publicidade. A economia decorrente desse modelo 

de sociedade exigiu contratos impessoais e padronizados, que nem sempre condiziam 

com o princípio da autonomia da vontade. Surgiu, assim, à responsabilidade do 

Estado intervir constantemente na relação contratual privada, para assegurar a 

supremacia da ordem pública, relegando o individualismo a um plano secundário. 

Isso ocorre, pois o mercado não apresentou saída que ultrapasse a 

vulnerabilidade criada ao consumidor, o que fundamentou a aplicação de um dirigismo 

contratual em ambientes que beneficiam toda a sociedade, podendo-se afirmar, hoje, 

que a força obrigatória advinda dos contratos já não se compara mais com o dever 

moral de manutenção, mas com a vontade social do bem comum, mormente por ter a 

vulnerabilidade diversas causas, o Direito pautou-se em oferecer uma proteção 

integral e dinâmica ao consumidor. 

Por sua vez, o Código Civil de 1916 ficou ultrapassado na medida em que 

pregava uma cultura de “os acordos devem ser cumpridos”, relacionada à presunção 

de que as partes estavam em pé de igualdade, ficando, aparentemente, o equilíbrio 

contratual mantido. 

Dessa forma, notou-se que o dirigismo contratual, apesar de ser um elemento 

moderador da autonomia privada, não extingue o perfil civil da figura do contrato, pois 

protege o consumidor que não redige as cláusulas no contrato que adere. Louvável 

fora a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, contumaz protetor do 

cidadão de bem que necessita dos serviços e produtos agora produzidos em grande 

demanda. 



 

Objetivos 

Perquirir no que tange aos fundamentos históricos, doutrinários e jurídicos que 

justificaram a especial tutela que o ordenamento jurídico brasileiro concede aos 

consumidores, especificando-os e justificando-os; 

Consolidar o raciocínio de que as relações de consumo, em sua maioria, 

caracterizam-se pelo desequilíbrio contratual e que o mercado não apresentou saída 

que ultrapasse a vulnerabilidade criada ao consumidor. Consequentemente, tem-se a 

inteligência da aplicação de um dirigismo contratual em ambientes que beneficiam 

toda a sociedade, podendo-se afirmar, hoje, que a força obrigatória advinda dos 

contratos já não se compara mais com o dever moral de manutenção, mas com a 

vontade social do bem comum, mormente por ter a vulnerabilidade diversas causas, 

o Direito pautou-se em oferecer uma proteção integral e dinâmica ao consumidor. 

Refutar a ideia advinda dos clássicos padrões civilistas, que pregavam a cultura 

de que “os acordos devem ser cumpridos” à risca, na qual se relacionava a presunção 

de que as partes estavam em pé de igualdade, ficando, aparentemente, o equilíbrio 

contratual mantido. Sabe-se que a partir do século passado, o cidadão começou a 

viver em função de um novo modelo denominado “sociedade de consumo”, 

caracterizado pelo crescente número de produtos e serviços, crédito e publicidade; 

Alicerçar e fortalecer parâmetros para que a sociedade pugne pela liberdade 

nas escolhas contratuais, igualdade nas relações jurídicas, solidariedade e justiça 

social em um mundo de negociações cada vez mais céleres, observando-se a digna 

proteção que o Código de Defesa do Consumidor traz aos cidadãos e desprende a 

era dos direitos “no papel”, para ingresso na era dos direitos “reais”. 

  

Metodologia 

No processo de investigação, foi escolhida a pesquisa bibliográfica, a serem 

utilizadas as seguintes fontes: doutrina, jurisprudência, revistas jurídicas, artigos 

científicos e internet. O método dedutivo foi o principal fator para a elaboração e 

fundamentação do trabalho. 

 

Desenvolvimento 

Por intermédio de contextualizações históricas, expôs-se a filosofia de 

realidade social jurídica trazida pelos ideais romanos, compreendidos pela 



bilateralidade, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, apresentou 

demasiadas falhas, vícios e defeitos recorrentes em nossa sociedade moderna. De 

fato, no período em que referidos ideias clássicos foram estabelecidos, o Direito não 

se preocupava em regular as relações entre sujeitos de patamares econômicos, 

jurídicos, sociais e intelectuais divergentes, pois a legislação aplicável disciplinava 

relações privadas com sujeitos em pé de igualdade, e não demandas linhadas no 

benefício social, como ocorrem nas relações consumeristas. 

Na medida em que o consumo passou a se confundir com a própria evolução 

da humanidade, cada sociedade contribuiu, ao seu modo, para o aperfeiçoamento de 

um conceito jurídico ideal para a tutela dos hipossuficientes. Observando, de maneira 

isolada o direito privado, antes das normas de defesa do consumidor, notar-se-ia que 

sua aplicação fatalmente sucumbiria hoje, tendo em vista sua influência nos princípios 

e dogmas tradicionais, que podem ser exemplificados pelo “pacta sunt servanda”, pela 

autonomia da vontade e na responsabilidade fundada na culpa. 

Com efeito, inexiste autonomia de vontade se o contrato de consumo possui 

cláusulas abusivas, nulas de pleno direito. Ademais, quando se fala em relação 

consumerista, é impossível falar em obrigatoriedade, pois se sua característica é o 

desequilíbrio entre as partes, não cabe invocar os institutos civilistas, nem a 

sustentação de que as partes estavam no gozo de suas faculdades mentais quando 

assinaram o contrato, já que, claramente, coube ao contratante somente assinar ou 

não ter a prestação de serviços que deseja. 

Durante a elaboração do trabalho, empreendeu-se o seguinte sustentáculo de 

que a norma consumerista, por natureza, possui a função de proteger o consumidor, 

acabando com o desequilíbrio perceptível no mercado de consumo, na tentativa de 

alcançar uma realidade social mais justa e que alcance todos os indivíduos, em 

conformidade com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Além 

disso, seus princípios e regras são de ordem pública e de interesse social, 

relacionados com as atividades essenciais da sociedade, motivo pelo qual se aplicam 

obrigatoriamente na defesa do interesse social. 

Desse modo, as bases do direito contratual, reformadas com os anseios da 

sociedade de consumo, procurou resguardar o reequilíbrio, deixar em igualdade total 

a relação, inclusive e principalmente no que respeita aos seus aspectos éticos. 

Atualmente, pode o cidadão muito mais facilmente valer-se de seus direitos 

resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor. Especificamente, no tocante à 



relação de consumo, há artigos taxativos no diploma consumerista que determinam 

que as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-

contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, sempre em 

benefício ao consumidor. 

Referida norma reza também a possibilidade de o magistrado, em um processo 

judicial, conceder tutela específica em obrigação de fazer ou não fazer, determinando 

providencias que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Isso 

significa, na prática, que uma vez consubstanciado o termo, é dever de o fornecedor 

dar ao consumidor o que lhe foi prometido, sob pena de multa diária, inclusive.  

Saliente-se que o Código de Defesa do Consumidor, ao proteger o cidadão, 

decidiu por bem disciplinar um capítulo inteiro acerca da revisão contratual. Seu 

capítulo seis deixou bem claro quais são as cláusulas que não podem ser aplicadas 

nas relações jurídicas de consumo e afirmou que o contrato sempre deverá ser 

interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, situação rara em outros 

dispositivos legais. 

Outrossim, não somente vinculou a oferta ou a publicidade, mas também os 

escritos particulares, os recibos e os pré-contratos, de tal maneira que o contrato, por 

mais que seja subscrito no pleno gozo das faculdades mentais do consumidor, serão 

passíveis de revisão. 

Desse modo, as bases do direito contratual, reformadas com os anseios da 

sociedade de consumo, procurou resguardar o reequilíbrio, deixar em igualdade total 

a relação, inclusive e principalmente no que respeita aos seus aspectos éticos. 

 

Resultados 

Durante a elaboração do trabalho, averiguou-se que a revisão judicial é 

essencial, pois a maior base do contratualismo consumerista é a equidade, a boa-fé 

e a valorização da relação jurídica, tendo em vista que não mais se conforma a 

sociedade com a desigualdade dos contratantes. 

Isso ocorre porque a revisão contratual atua em virtude da defesa do 

consumidor brasileiro, concentrando-se justamente no sujeito de direito, protegendo-

o por meio de suas normas e resguardando os valores constitucionais. 

A norma consumerista, por natureza, possui a função de proteger o 

consumidor, acabando com o desequilíbrio perceptível no mercado de consumo, na 

tentativa de alcançar uma realidade social mais justa e que alcance todos os 



indivíduos, em conformidade com o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. Além disso, seus princípios e regras são de ordem pública e de interesse 

social, relacionados com as atividades essenciais da sociedade, motivo pelo qual se 

aplicam obrigatoriamente na defesa do interesse social. 

De outro passo, como nem tudo é ideal, é sabido que as relações de consumo 

se caracterizam pelo desequilíbrio contratual. Daí, percebeu-se que o interesse da 

sociedade funciona como um complemento à proposição "ordem pública", 

materializando a dimensão coletiva que se pretendeu dar à legislação consumerista. 

Logo, conferiu meios para que o cidadão pudesse fazer valer seus direitos, 

agora resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito mais, referido 

códex possibilitou tamanha tutela ao cidadão que permitiu que outras entidades 

também buscassem a justiça como seu representante. É o caso das ações civil 

públicas ingressadas pelo Ministério Público, além de demasiadas outras demandas 

propostas por associações em defesa do consumidor. Não só na seara do Poder 

Judiciário, ao conferir autonomia ao Juiz de Direito para perquirir sobre a salvaguarda 

dos hipossuficientes, também fortaleceu as renomadas entidades como o Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC -, a Comissão de Defesa do Consumidor 

da OAB São Paulo, a Associação das Vítimas de Erros Médicos, a Associação 

Nacional dos Devedores de Instituições Financeiras - ANDIF -, o Instituto Brasileiro de 

Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, bem como o prestigiado Grupo 

Executivo de Proteção ao Consumidor, reconhecido socialmente como Programa de 

Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON ou Fundação PROCON. 

 

Considerações Finais 

Na medida em que a ocorrência contratual passou a confundir-se com a própria 

evolução moral da humanidade, cada sociedade contribuiu, ao seu modo, para o 

aperfeiçoamento do conceito jurídico do contrato e de suas figuras típicas. E, se 

aplicado isoladamente, o direito privado pré-consumerista sucumbiria rapidamente, 

tendo em vista sua influência nos princípios e dogmas romanistas, exemplificados pelo 

“pacta sunt servanda”; na autonomia da vontade; e na responsabilidade fundada na 

culpa. 

De comum acordo, as partes costumavam tratar das cláusulas de um contrato 

conjuntamente, o que desaparece nas relações de consumo, até porque, tratando-se 

de adesão, a unilateralidade é o fator mais notório. Na prática, somente uma das 



partes elabora as cláusulas e a outra adere ou não ao que foi redigido. É possível 

chegar a um estágio que a subscrição do consumidor se assemelha ao preenchimento 

de um formulário, e não um instrumento contratual, em que a defesa do consumidor, 

por ter maior base nos princípios da equidade, boa-fé e valorização da relação jurídica, 

atua em virtude da defesa do consumidor brasileiro, concentrando-se justamente no 

sujeito de direito, protegendo-o por meio de suas normas e resguardando os valores 

constitucionais, já que não mais se conforma o cidadão com a desigualdade dos 

contratantes. 

A norma consumerista, por natureza, possui a função de proteger o 

consumidor, acabando com o desequilíbrio perceptível no mercado de consumo, na 

tentativa de alcançar uma realidade social mais justa e que alcance todos os 

indivíduos, em conformidade com o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. Além disso, seus princípios e regras são de ordem pública e de interesse 

social, relacionados com as atividades essenciais da sociedade, motivo pelo qual se 

aplicam obrigatoriamente na defesa do interesse social. 

Atualmente, pode o cidadão muito mais facilmente valer-se de seus direitos 

resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor. Especificamente, no tocante à 

relação de consumo, há artigos taxativos no diploma consumerista que determinam 

que as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-

contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, sempre em 

benefício ao consumidor. 

Referida norma reza também a possibilidade de o magistrado, em um processo 

judicial, conceder tutela específica em obrigação de fazer ou não fazer, determinando 

providencias que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Isso 

significa, na prática, que uma vez consubstanciado o termo, é dever de o fornecedor 

dar ao consumidor o que lhe foi prometido, sob pena de multa diária, inclusive.  

Saliente-se que o Código de Defesa do Consumidor, ao proteger o cidadão, 

decidiu por bem disciplinar um capítulo inteiro acerca da revisão contratual. Seu 

capítulo seis deixou bem claro quais são as cláusulas que não podem ser aplicadas 

nas relações jurídicas de consumo e afirmou que o contrato sempre deverá ser 

interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, situação rara em outros 

dispositivos legais. 

Outrossim, não somente vinculou a oferta ou a publicidade, mas também os 

escritos particulares, os recibos e os pré-contratos, de tal maneira que o contrato, por 



mais que seja subscrito no pleno gozo das faculdades mentais do consumidor, serão 

passíveis de revisão. 

Conferiu também meios para que o cidadão pudesse fazer valer seus direitos, 

agora resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito mais, referido 

códex possibilitou tamanha tutela ao cidadão que permitiu que outras entidades 

também buscassem a justiça como seu representante. É o caso das ações civil 

públicas ingressadas pelo Ministério Público, além de demasiadas outras demandas 

propostas por associações em defesa do consumidor. Não só na seara do Poder 

Judiciário, ao conferir autonomia ao Juiz de Direito para perquirir sobre a salvaguarda 

dos hipossuficientes, também fortaleceu as renomadas entidades como o Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC -, a Comissão de Defesa do Consumidor 

da OAB São Paulo, a Associação das Vítimas de Erros Médicos, a Associação 

Nacional dos Devedores de Instituições Financeiras - ANDIF -, o Instituto Brasileiro de 

Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, bem como o prestigiado Grupo 

Executivo de Proteção ao Consumidor, reconhecido socialmente como Programa de 

Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON. 

Percebe-se a grande importância do controle realizado pelo Poder Judiciário, 

que vem decidindo favoravelmente no tocante à proteção da parte vulnerável da 

relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que já previa 

em seus artigos que as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, conferindo a 

natureza de nulidade absoluta nos contratos autoritários. 

Desse modo, as bases do direito contratual, reformadas com os anseios da 

sociedade de consumo, procurou resguardar o reequilíbrio, deixar em igualdade total 

a relação, inclusive e principalmente no que respeita aos seus aspectos éticos. 
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