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RESUMO 
 
 
RAHMEIER, Franciele. A Relação Consumerista e o acesso à Justiça.Trabalho 
de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade 
Verde – FCV, 2016.  
 

A proteção dos consumidores foi definida pela Constituição Federal Brasileira de 
1988, com o fim de proteger o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, 
dos consumidores que são a parte vulnerável na relação. Existe, portanto, uma 
obrigação por parte do Estado de proteção do consumidor, ou oferecimento ao 
mesmo de mecanismos de sua efetiva proteção. Ocorre que, há dificuldades do 
acesso à justiça pelos consumidores, por diferentes situações. O objetivo geral deste 
trabalho de revisão de literatura, através do método dedutivo foi desenvolver um 
estudo critico a luz do Direito brasileiro sobre a aplicabilidade e eficácia do Direito do 
consumidor, mormente no que se refere à vulnerabilidade do consumidor, 
especificamente aos contratos com cláusulas abusivas. Ao final, conclui-se que, 
existem muitas barreiras a serem superadas no sistema jurídico brasileiro a fim de 
viabilizar um acesso à justiça de forma mais democrática, justa e igualitária na 
relação consumerista. Viu-se que, no Direito do Consumidor o problema do acesso à 
Justiça está na resolução do litígio. Nota-se que há necessidade de soluções mais 
efetivas de acesso à justiça, garantindo maior esclarecimento quanto aos contratos e 
formas de solução de conflitos mais céleres.   

Palavras-chave:Constituição. Consumidor. Acesso à justiça 
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ABSTRACT 

 

 

RAHMEIER, Franciele. The Consumerista ratio and access to Justiça.Trabalho of 
Course (Monograph - Law Degree). College Green City - FCV, 2016.  
 
Consumer protection was defined by the Brazilian Federal Constitution of 1988, in 
order to protect the development of the Democratic State of Law, of consumers who 
are the vulnerable part of the relationship. There is, therefore, an obligation on the 
part of the State to protect the consumer, or offer to it the mechanisms of its effective 
protection. It occurs that, there are difficulties of access to justice by the consumers, 
by different situations. The general objective of this literature review work, through 
the deductive method, was to develop a critical study in the light of Brazilian law on 
the applicability and effectiveness of consumer law, especially with regard to 
consumer vulnerability, specifically contracts with unfair terms . At the end, it is 
concluded that, there are many barriers to be overcome in the Brazilian legal system 
in order to enable access to justice in a more democratic, fair and egalitarian way in 
the consumer relation. It has been seen that in Consumer Law the problem of access 
to justice lies in the resolution of the dispute. It is noted that there is a need for more 
effective solutions to access to justice, ensuring greater clarification as to the 
contracts and ways of resolving conflicts more quickly. 
 
Keywords:Constitution. Consumer.Access to justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tutela jurídica ao consumidor surgiu e desenvolveu-se para atender às 

grandes transformações socioeconômicas do século XX. O surgimento da sociedade 

de consumo é configurada pela massificação da produção e da oferta de bens e 

serviços ao mercado que, acompanhado de uma gigantesca avalanche publicitária, 

influencia no dia a dia do indivíduo de modo a padronizar os costumes e gerar cada 

vez mais falsas necessidades para os consumidores. 

Dessa forma, o aumento desmedido do volume de contratos celebrados 

impôs a aplicação de técnicas de contratação massiva pelos fornecedores. Os 

contratos se tornaram padronizados, sendo postos à simples adesão dos 

consumidores, parte notoriamente frágil da relação de consumo. 

De outro vértice, despontou como condição essencial para a vida na 

sociedade de consumo o acesso ao crédito que, de forma efetiva, só pode operar no 

mercado de consumo aquele que dispõe de recursos financeiros. O crédito constitui 

elemento indispensável para a aquisição de produtos e uso da prestação de 

serviços. 

Neste contexto, os fornecedores de crédito assumiram um papel importante, 

uma vez que são eles que detêm o crédito. Tem-se de um lado, esses fornecedores 

com forte poder econômico e, do outro lado, os consumidores vulneráveis e débeis, 

que com aqueles contratam quase compulsoriamente, agindo para suprir 

necessidades reais ou criadas. 

Esta situação de desequilíbrio despertou a atenção dos estudiosos do 

direito, que passaram a requerer uma tutela jurídica específica para restabelecer o 

necessário equilíbrio das relações de consumo. Esse esforço por parte dos 

estudiosos do direito acabou gerando de forma indireta a nova disciplina jurídica: o 

direito do consumidor. 

O Estado passou a intervir nas relações de consumo, sobretudo através da 

ingerência legislativa, resguardando impositivamente determinados interesses da 

parte mais fraca, o consumidor. Concedeu-se assim, a possibilidade de um equilíbrio 

jurídico às relações de consumo, compensando sua fragilidade fática e econômica.  

Neste diapasão, pretende-se abordar o processo histórico de maneira basilar 

sobre os direitos humanos e fundamentais, até a vigência do atual código de defesa 

do consumidor. Por fim, já no texto consumerista, serão expostos os seus princípios 
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os quais defendem o consumidor, mormente o da vulnerabilidade frente aos 

apontamentos doutrinários e jurisprudenciais. 

Hodiernamente no mundo em geral é notório a maior incidência e 

aplicabilidade das leis consumeristas. Assim, este trabalho delimita-se a trazer o a 

consolidação do código de defesa do consumidor no Brasil, porém com uma análise 

critica dos efeitos da sua eficácia devido ao acesso à justiça dos consumidores ser 

limitados pela falta de conhecimento de seus direitos, por exemplo.Parte de um 

problema de pesquisa questiona: Como funciona a o acesso à justiça no Brasil, 

principalmente ao sujeito consumidor?  

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um estudo critico a luz do 

Direito brasileiro sobre a aplicabilidade e eficácia do direito do consumidor, 

mormente no que se refere à vulnerabilidade do consumidor, especificamente no se 

refere aos contratos com cláusulas abusivas. 

No que se refere aos seus objetivos específicos a pesquisa pretendeu:  

 Apresentar aspectos históricos e gerais do consumidor e a proteção 

legal e constitucional do sujeito de direito chamado de consumidor; 

 Discorrer a respeito das relações consumeristase como esta é vista 

no Brasil; 

 Expor a importância dos princípios do código de defesa do 

consumidor;  

 Explicar o que é fornecedor e consumidor;  

 Destacar o que é consumidor vulnerável e hipossuficiente com o 

intuito dediscutiras consequências do mesmo para o desenvolvimento 

econômico do país;  

 Expor os empecilhos para o acesso à justiça no Brasil, hodiernamente 

tanto no que se refere às questões financeiras, quanto às questões 

que abusam do consumidor; 

A presente pesquisa mostrou-se relevante, pois é impactante no direito as 

abundantes relações consumeristas saudáveis.Discutir o assunto é válido, porque 

demonstra não somente a lei, mas aquiloque é definido como relações 

consumeristas, e o quanto as relações consumeristas interferem na própria 

economia do país. 
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O tema mostra-se relevante para a pesquisa, porque a tutela consumerista é 

um valor constitucional normatizado para garantir segurança para a parte mais fraca 

da relação. Revela-se válido porque não somente mostra o desrespeito aos direitos 

constitucionais, como ainda o quanto as políticas públicas brasileiras de intervenção 

contra as vulnerabilidades sociais que levam as relações consumeristas a 

depreciação. 

O trabalho serve para entender que nas relações consumeristas, há 

habitualmente a vulnerabilidade do consumidor. É útil para entender definições, 

dispositivos legais e punitivos, porém o conteúdo crítico presente fornece uma visão 

além, que observa o tema em um todo, na sua complexidade. Reflete um Brasil que 

em 2016 mantém desigualdades na eficácia da aplicação do direito pelo simples 

desconhecimento do consumidor das leis, pela ausência de acesso à justiça a todos, 

por exemplo, fato este que consequentemente compromete famílias brasileiras, 

tornando-as suscetíveis de serem vítimas do sistema falho jurídico do Brasil.Destaca 

que não basta penalizar de forma mais rigorosa a infração das leis consumeristas, é 

preciso criar políticas públicas que realmente diminua os fatores vulnerabilizantes de 

forma proporcional e razoável. 

Esta pesquisa, portanto, trata-se deestudo monográfico fundamentado em 

pesquisa bibliográfica, baseada em livros, artigos e todo o tipo de material disponível 

sobre o assunto.  
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1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

1.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

É importante desde já compreender que direitos humanos, direitos 

fundamentais e direitos da personalidade não podem ser utilizados indiferentemente, 

uma vez que possuem acepções divergentes. Neste sentido, o Bonavides é 

inflexível em suas críticas ao uso “indiferente” das expressões direitos humanos, 

direitos do homem ou direitos fundamentais (BONAVIDES, 2012, p. 227). 

É imperioso enfatizar que direitos humanos são gêneros, ao passo que os 

direitos fundamentais são espécie. Segundo Hannah Arendt nos direitos humanos 

as relações não são um elemento, mas sim algo consolidado, sendo proveniente do 

homem. É uma criação deste, e se conserva em transcurso de construção e 

reconstrução. Por sinal, os direitos humanos se consolidam conforme os anseios 

axiológico-teleológicos do homem (ARENDT, 1998, p. 75). 

Neste norte, é relevante analisar a própria história dos direito constitucionais; 

em 1948, mais de um século após a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (1789), a notória declaração relacionada aos Direitos Humanos foi apurada 

devido ao esforço da Organização das Nações Unidas (ONU): a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (DUDH). A DUDH de 1948 denota a consciência 

histórica da sociedade e seus valores primordiais.  

A progressão dos direitos humanos compeliu a origem dos deveres do 

homem. Compreende-se que, os direitos humanos foram a primeira maneira 

relevante de dever de preservação do indivíduo. Estes direitos são genéricos, 

auxiliam todos os seres humanos, pois são universais, e por serem adotados em 

quase todas as Constituições. 

Os direitos fundamentais, desta forma,são também uma construção histórica, 

quer dizer, o entendimento acerca de quais são os direitos considerados 

fundamentais muda conforme o progresso da história e do próprio 

homem.Bobbiocorrobora com o pensamento descrito: 

 

[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
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caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 
e nem de uma vez por todas.  

[...] o que parece fundamental numa época histórica e numa 
determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em 
outras culturas” (BOBBIO, 1992. p. 34). 

 

Devido à relevância da evolução (axiológico-teleológico) dos direitos 

fundamentais, é evidente que nem todo direito humano é fundamental, pois o 

primeiro é direito incumbido à humanidade, no geral, através de tratados 

internacionais como a DUDH, da ONU, 1948. No que tange o segundo, os direitos 

fundamentais, são direitos positivados em um ordenamento jurídico, no Brasil, a 

titulo de exemplo, no modelo da Constituição Federal de 1988.  

Em outro aspecto, Abboud (2012) reitera que a positivação nas obras 

constitucionais dos direitos fundamentais, torna este direito vigente, assumindo 

assim qualidade estatal-normativo, e consequentemente, seu respeito significa 

executar o direito posto pelo Estado. Logo, a positivação dos direitos fundamentais é 

essencial para a garantia desses direitos.  

Hodiernamente, a doutrina majoritária entende o direito da personalidade 

como espécie de direito fundamental. É incontroverso a relação hierárquica entre os 

direitos humanos, fundamentais e personalíssimos.   

Explicar o último é admitir consoante Beraldo (2012) que a personalidade não 

se mistura com a definição de direitos da personalidade, visto que, aquele significa a 

qualidade de ser uma pessoa, enquanto este consistiu em uma tutela jurídica. 

Substancial é reconhecer que cada direito da personalidade equipara-se a um valor 

fundamental. 

Neste sentido, a personalidade é, portanto “um conteúdo mínimo e 

imprescindível da esfera jurídica de cada pessoa’’, qualidade inerente do homem 

que consolida os direitos e deveres emanados de si mesmo, porque é objeto de 

direito, e de acordo com o Art. 2º do Código Civil é o primeiro bem da pessoa 

humana (BERALDO, 2012, p.5). 

É prudente citar que através da promulgação da Constituição Federal de 

1988, os direitos da personalidade foram reconhecidos, tutelados e sancionados, 

pelo Estado concedendo a legitimidade da dignidade da pessoa humana, como 

princípio fundamental do Brasil, o que justifica e admite a singuralidade dos demais 
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direitos e garantias, mormente os direitos da personalidade, taxados no art. 5.º, X da 

Constituição Federal.1 

Desta forma, os direitos da personalidade destacam-se por apresentarem 

uma natureza extrapatrimonial e mesmo que a sua desonra cause repercussão 

econômica o seu respeito é exigido de todos. Trata-se de um direito irrenunciável, 

não abdicável, ou intransmissível, não sendo passível de cessão a terceiros. 

Também corresponde a direito imprescritível, pois perdura no tempo, independente 

do uso(BONAVIDES, 2012). Em resumo os direitos da personalidade não compõem 

um rol limitado de direitos, são infinitos, na proporção em que inerentes à conjuntura 

humana, e designados fundamentalmente à tutela da dignidade da pessoa humana. 

 

1.2. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E A DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

No trabalho de mestrado de Soncin (2015), houve a definição do que seria 

princípio da dignidade humana dentro da relação consumerista. Destacou que, 

existe relação entre consumo e dignidade humana, pois desde a antiguidade o 

consumo teve uma influencia nas relações e condutas. 

Para Nunes (2015), a legislação consumerista é repleta de princípios os 

quais devem ser respeitados pelo intérprete, dentre as quais a dignidade. Mas, já 

adverte que antes de iniciar a análise dentro do CDC é preciso compreender as 

regras consumeristas as quais estão ligadas as normas constitucionais. Pondera 

que a Carta Magna é a lei maior no Estado de Direito Democrático, sendo assim, 

submete a todos os indivíduos, bem como os próprios três poderes. 

Elucida Nunes (2015) que legislação constitucional ocupa de fato o ápice da 

pirâmide para que não somente pessoas físicas, mas também as jurídicas, de direito 

público ou privado, e o próprio Estado, sigam os seus comandos normativos. O que 

tenta ilustrar o autoré que a Constituição trás uma relação de normas supremas, as 

quais devem ser observadas pelo legislador infraconstitucional. E é por esta razão 

que é correto afirmar que a Constituição é lei fundamental do Estado. 

                                            
1
 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
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Notório mencionar que na dissertação de mestrado de Soncin (2015), este 

ressalva de forma clara alguns aspectos históricos relevantes, informando que 

desde a Grécia havia regulamentação das formas de comércio e relações de 

consumo. Destaca que na evolução, houve uma vida econômica doméstica, 

passando para a vida econômica de trocas, daí a necessidade de organização. 

Assim, foi na Grécia que apareceu a primeira moeda cunhada entre os Séculos VIII 

e VII a.C., dando-se início à atividade mercantil universal. 

Posteriormente, abordou o Mestre (SONCIN, 2015) que após o Código 

Comercial francês, de 1807,2compactuou-se a organização da atividade econômica 

mais senil da história da humanidade, apontando-se a imperiosidade de positivação 

e especialização desta conduta individual. Assim, no Brasil, foi promulgada, em 

1850, a Lei n.º 556, de 25 de junho, para disciplinar a atividade do comerciante, 

destacando-se que o interesse maior daquela norma residia na proteção do 

comércio.  

Na perspectiva de Coelho (2015), comércio é a maneira econômica utilizada 

para satisfazer as imposições econômicas dos indivíduos, e estaimposição 

econômica se completa por meio de trocas, sendo o comerciante o personagem 

substancial nesta relação econômica. Desta forma, vê-se, que a lei mercantil servia 

para proteger o comércio, e não necessariamente o comerciante ou o consumidor.  

O código civilistano Brasil, seguindo a autonomia da vontade e a liberdade 

de firmar contratos, objetivavaatutela da relação jurídica contratual e não os efeitos 

em razão desta relação contratual, porque o paradigma econômico liberal válido no 

Brasil, até a promulgação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se 

fundamentava na tese da libertação do indivíduo em relação ao Estado (GOMES, 

2014). 

Nunes (2015) interpreta que o Código de Defesa do Consumidor tem vida 

própria, já que nasceu como um microssistema autônomo e válido no sistema 

Constitucional do Brasil. Ademais, os diversos princípios constitucionais os quais o 

apoiam são imprescindíveis para a compreensão do seu teor.Vale mencionar que a 

compilação do Código de Defesa do Consumidor aconteceu devido a uma 

disposição expressa constitucional (art. 48 do ADCT/CF), o que demonstra de pronto 

o elo entre o código e a Constituição Federal. Além disso, o CDC foi à primeira 

                                            
2
 O primeiro código comercial da história do direito comercial foi promulgado por Napoleão Bonaparte, 

em 15 de setembro de 1807, e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1808. 
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legislação brasileira totalmente principiológica, razão em que se destaca no 

ordenamento jurídico por ser o primeiro a ser promulgado nestes ditames. 

Ainda sobre a ótica de Nunes, os princípios do CDC são apenas o instante 

de materialização dos princípios e garantias constitucionais presentes desde cinco 

de outubro de 1988 como cláusulas pétreas, não sendo passíveis de modificações 

(NUNES, 2015) Nunes (2015) conforme é evidente que a Constituição Federal de 

1988 visouàtutela ao direito do consumidor como princípio de garantia individual (art. 

5º, inciso XXXII3) e também, como princípio da Ordem Econômica (art. 170, inciso 

V4) e, na compilação das relações consumeristas, procurou o legislador alcançar o 

respeito à dignidade da pessoa humana.  

Ressalta Nunes (2015) que a Constituição Federal de 1988determinou os 

fundamentos do Código de Defesa do Consumidor e, posteriormente, o 

dignificouaposição de princípio basilar para o modelo político e econômico brasileiro, 

como o da soberania nacional, da propriedade privada, da livre concorrência entre 

outros. 

Ao ser criado, o Código de Defesa do Consumidor trouxe um rol de 

princípios, desde o seu artigo 1º, o qual prevê que a legislação de proteção e defesa 

do consumidor é de ordem pública e de interesse social, não podendo, por isso, 

serem derrogadas pelo arbítrio das partes. 

O atributo de vulnerabilidade do sujeito de direito consumidor está previsto 

no artigo 4º, I do CDC e existe em razão da aplicação do princípio da igualdade da 

Constituição. Isto significa que o art. 4º do Código de Defesa do Consumidor 

determinou que a Política Nacional de Consumo tivesse a responsabilidade de 

alcançar aos princípios ali relacionados, como o princípio da vulnerabilidade, 

princípio da ação estatal, princípio da harmonização das relações de consumo, 

princípio da boa-fé e o princípio da educação e informação (NUNES, 2015). 

A lei consumerista é firme no que se refere à prevenção e reparação dos 

danos morais e patrimoniais (art. 6º, VI), ao acesso a justiça e aos órgãos 

administrativos com cuidado à prevenção e reparação de danos (art. 6º, VII). Já no 

art. 6º, inciso VII, o legislador dispôs que o consumidor possui, entre outros direitos, 

mormente, a facilitação da defesa, com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, 

                                            
3
 Art. 5, XXXII, CF/88 - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

4
 Art. 170, V, CF/88. 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. 
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no processo civil, quando o juiz entender vestígios de verossimilhança da alegação 

ou quando o consumidor for hipossuficiente. A correta prestação de serviços 

públicos é norma expressa na lei no art. 6º, inciso X (NUNES, 2015). Portanto, 

restam-se evidente os requisitos principiológico da lei. 8.078/90. 

O ilustre Mestre Soncin (2015) aborda em sua dissertação apontamentos 

imperiosos sobre a lei consumerista. Ressalta que na relação de consumo os 

consumidores são hipossuficientes. 

Nas relações de consumo, o consumidor se encontra em situação 

hipossuficiente porque não possibilidades técnicas, jurídicas e econômicas, 

melhores, em regras, do que o fornecedor.. Assim, o Estado tem o dever de garantir 

e proteger os interesses dos consumidores, bem como tutelar a efetividade de seus 

direitos, ressalvando sempre que a intervenção Estatal acontece pela 

indispensabilidade da manutenção da parte mais frágil da relação: o consumidor 

(SONCIN, 2015). 

 

1.3. ASPECTOS HISTÓRICOS DO CÓDIGO CONSUMERISTA 

 

Segundo Benjamin, Bessa e Marques (2014), o denominado direito do 

consumidor é uma disciplina que relaciona o direito privado com o direito público, 

com o intuito de tutelar o sujeito de direitos, o consumidor, em suas relações 

jurídicas. Aos poucos, o direito do consumidor também conhecido como protetório 

ou social, apenas foi inserido na grade curricular das faculdades brasileiras. 

Há um reconhecimento de que os interesses individuais e coletivos do 

consumidor é algo contemporâneo. A temática consumerista já havia sido 

mencionada em pesquisas sociológicas de Max Weber, Karl Marx e George Simmel, 

mas ganhou força nos anos 70 do século XX (BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 

2014). 

Neste período de inexistência do código de defesa do consumidor, o sujeito 

de direito da relação consumerista era denominado de consumidor, contratante, 

comprador. E através desses termos neutros, percebia-se quase sempre uma 

análise individual de seus direitos, sem lembrar-se do aspecto coletivo que poderia 

estar passando pelos mesmos problemas. 
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Segundo Xavier (2016, p.01) o direito de consumo foi algo característico da 

sociedade contemporânea perante o sistema capitalista, onde se deu a necessidade 

de efetivar os direitos fundamentais da pessoa humana. Devido às formas de 

produção, deu-se a necessidade de proteção da “coletividade consumidora de bens 

produzidos ou serviços oferecidos, objetos de comercialização.” 

Consoante Benjamin, Bessa e Marques (2014),o discurso de Kennedy em 

1962 sobre os consumidores, trouxe a baila inúmeros direitos do consumidor de 

forma pioneira. A novidade foi nos dizeres “todos somos consumidores” em algum 

momento da vida, este direito ou interesse é individual, porém pode ser considerado 

coletivo (em grupos identificáveis) ou difuso (quando não identifica o grupo). 

Após esta introdução dos ideais consumerista nos Estados Unidos, decorreu 

certo período de tempo até que tais direitos fossem recepcionados pelo Brasil. A 

própria ONU em 1987 estabeleceu diretrizes as quais determinaram que o direito do 

consumidor fosse um direito humano de nova geração (dimensão), com bases 

sociais e econômicas que tem o condão de proteger o mais fraco, leigo nas relações 

privadas em relação aos experts, camaradas fortes ou em posição hierarquicamente 

superior (BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2014). 

A doutrina separa em três momentos a introdução do direito do consumidor 

nas legislações, quais sejam: a) através do poder constituinte originário, isto é, por 

intermédio da própria constituição, como é o caso do Brasil; b) por intermédio da 

filosofia de tutelar o mais fraco; c) através da aplicação da filosofia do direito, 

estudando as sociedades de consumo de massas atuais, entendendo a importância 

do consumo e da sua regulação especial (BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2014; 

XAVIER, 2016).  

No entendimento de Benjamin, Bessa e Marques (2014) o ordenamento 

jurídico do Brasil é positivo, e por isso a seara consumerista é reflexo do direito 

constitucional de tutela afirmativa aos consumidores (art. 5, XXXII, e art. 170, V da 

CF/ 1988, art.48 ADCT- CF/1988). 

Ateste-se a imperiosidade da Constituição de 1998 ter reconhecido o direito 

do consumidor em seu arcabouço. Este novo sujeito de direitos e deveres, o 

consumidor, individual e coletivo, bem como a tutela constitucional, uma vez que 

está no rol dos direitos fundamentais do art. 5º, XXXII, e como princípio de ordem 

econômica nacional no art. 170, V da CF/1988. 
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Isto significa dizer que a Constituição Federal de 1988 determinou a 

existência de uma legislação protetiva ao consumidor, mormente no art. 48 doAto 

das Disposições Constitucionais Transitórias(ADCT), tal determinação foi atendida 

pelo legislador em 1990 com a Lei 8.078, que é denominada como Código de 

Defesa do Consumidor. 

O Código do Consumidor (CDC) é composto por normas e princípios os quais 

cumprem o triplo mandamento constitucional: a) promover a proteção dos 

consumidores (art. 5º, XXXII); b) observar e garantir , a necessária defesa do sujeito 

de direitos do consumidor (art. 1705 da CF/1988); c) organizar a proteção 

infraconstitucional por intermédio de um Código (microssistema) que agrupe as 

normas tutelares, do direito privado e público, com ideia na proteção do sujeito de 

direitos, ou um código de defesa e tutela do consumidor. 

O Estado-Juiz, Executivo e Legislativo devem realizar positivamente a defesa 

e a tutela dos consumidores. Afinal é um direito fundamental a proteção Estatal do 

consumidor. Portanto, são extremamente imperiosos os direitos incluídos no rol dos 

direitos fundamentais (mormente as cláusulas pétreas- art. 60, § 4, IV da CF/1988), 

bem como aqueles expressos em norma na Constituição. A defesa do consumidor é 

um direito e garantia individual e fundamental. 

Como o direito fundamental é um direito subjetivo, o qual pode e deve ser 

reclamado e efetivado por este sujeito de direito constitucionalmente assegurado, o 

consumidor, seja contra o Estado ou nas relações privadas. 

 

1.4 OS PRINCÍPIOS DA LEI N.º 8.078/90 E OS DIREITOS BÁSICOS DA 

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 

 

O Código do Consumidor é entendido como uma das legislações mais 

democráticas, tendo como base os preceitos da Constituição Federal de 1988. 

Sobre o mesmo coloca Soncin (2015), que seu propósito é democrático, porque vem 

para dar igualdade nas relações, protegendo os hipossuficientes. O objetivo é tutelar 

                                            
5
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; 
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o consumidor, para obter uma sociedade mais justa e adequada, seguindo o definido 

no princípio da dignidade da pessoa humana.  

A respeitoafirma Nunes (2015) que, antes do Código do Consumidor, havia 

atraso no país, visto que, inexistia um adequado tratamento legal do assunto, 

servindo as definições do Código Civil de 1916 para regulamentar as relações de 

consumo no Brasil. Logo, até 1990, as relações de consumo no Brasil eram tratadas 

pela lei de consumo, não havendo um código adequado para tal.  

O surgimento do Código de Defesa do Consumidor veio ao encontro da 

busca pela sociedade de proteção aos seus direitos como uma nova classe que 

despontava: os consumidores. É um ramo autônomo, não se tratando de ramificação 

de qualquer outra área do direito, a fim de regular as relações de consumo (NUNES, 

2015, pg.115). 

Informam Benjamin, Bessa e Marques (2014), que o Direito do Consumidor 

frente tal realidade é um ramo novo do Direito, agindo para disciplinar 

transversalmente o direito privado e o direito público, pois seu objetivo é a proteção 

do sujeito de direitos, o consumidor, em suas relações jurídicas junto ao fornecedor, 

um profissional, empresário ou mesmo comerciante. 

Nunes (2015) define o consumidor por força do art. 2º do CDC, como sendo 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final. É entendido como vulnerável pelo Código, e por isso o CDC resguarda a 

igualdade de direitos, exercida de forma desigual entre fornecedores e 

consumidores, com o intuito de atingir a isonomia e equilíbrio nas relações. A 

simples leitura gramatical do texto consumerista não possui o condão de suprir 

definitivamente o que seria consumidor. 

A lei emprega o verbo “adquirir”, o qual deve ser interpretado no seu sentido 

mais extenso, isto é a título oneroso ou gratuito. Mas, de pronto percebe-se que 

além de adquirir, deve-se utilizar o produto ou serviço, mesmo que quem o utiliza, 

não o tenha adquirido. Ou seja, a lei é clara, pois entende consumidor como aquele 

quem adquire o produto, bem como aquele que, mesmo não o tendo obtido, utiliza-o 

ou o consome (NUNES, 2015). Veja que o problema é resolvido quando se 

encontrao destinatário final do produto ou serviço. 

O conceito de fornecedor segundo Nunes (2015) está expresso no caput do 

art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, como sendo pessoa física ou jurídica, 
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pública ou privada, nacional ou estrangeira, ou os entes despersonalizados.Não 

existe exclusão de qualquer pessoa jurídica, uma vez que o CDC é amplo por 

objetivar alcançar todos os modelos existentes.  

São fornecedores as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras, com sede fora ou dentro do Brasil, as sociedades anônimas, entre 

outras.(NUNES, 2015).  

Nunes (2015) afirma que se a lei 8.078/90 fosse um reflexo dos seus sete 

primeiros artigos, o consumidor da mesma forma estaria bem amparado, pois o CDC 

pressupõe nitidamente os princípios constitucionais de tutela dos interesses 

consumeristas e seria suficiente aos interpretes decodificar os seus sentidos.  

Corrobora Soncin (2015) a presente ideia, colocando que houve a definição 

de alguns princípios, retirados de um rol de ilustres doutrinadores, os quais se 

basearam no art. 4º do Código de Defesa do Consumidor que trata da Política 

Nacional das Relações de Consumo, para buscar resguardar as necessidades como 

saúde, dignidade, segurança, proteção dos interesses econômicos, melhoria na 

qualidade de vida, visando à transparência e harmonia nas relações de consumo. 

 

1.4.1 Dignidade da Pessoa 

 

A dignidade da pessoa humana, antes de ser um princípio é um valor 

intrínseco ao homem, e, portanto é hodiernamente uma garantia fundamental que 

irradia a todos os outros princípios. Segundo Nunes (2015) a dignidade está 

expressa no art. 4º da lei 8.078/90, que está totalmente relacionada àquela da lei 

constitucional.  

Leciona Soncin(2015) que uma das poucas concordâncias teóricas do 

mundo hodiernose refere ao valor essencial do ser humano. Mesmo que tal 

consenso se limite normalmente ao discurso, o fato é que a dignidade da pessoa 

humana, o valor do homem com um fim específico, é atualmente um marco na 

civilização ocidental.  

Explica ainda que a prática do princípio da dignidade humana corresponde 

exatamente em fixar que o conteúdo mínimo existente, com o objetivo de assegurar 

o mínimo para a existência de uma vida digna. Aponta que na Constituição Federal 

brasileira, determina que a dignidade da pessoa humana possualocalização de 
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destaque, sendo um dos fundamentos brasileiros, que entre os objetivos principais, 

procuraconceber uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o 

desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza e a marginalização, reduzindo 

com isso as desigualdades sociais e regionais, para a promoção do bem de todos 

sem discriminação. 

Ressalva aindaque as funções sãodesencadeadas pela tutela da dignidade 

da pessoa, podendo esta equivaler a um fundamento do ordenamento jurídico, como 

princípio geral de direito. Soncin (2015) conclui que agarantia constitucional de 

direito à vida, assim, é inseparável à dignidade humana e devido isso, estão 

inseridas em seu contexto condições mínimas, que possibilitem garantir uma vida 

digna, não sendo admitidas profundas desigualdades sociais, culturais e 

econômicas. 

 

1.4.2 Proteção à vida, segurança e saúde 

 

Proteção à vida, saúde e segurança, para Nunes (2015), são direitos 

emergentes do princípio da dignidade da pessoa humana, já que a propósito, a 

dignidade é o cerne do arcabouço constitucional.O Código de Defesa do 

Consumidor em seu artigo 4º, caput, reafirma de forma evidente a sadia qualidade 

de vida do consumidor e sua segurança, nos termos do inciso I do art. 6º. 

Neste sentido, Nunes (2015) demonstra ainda que a regra do caput do art. 

4º retrata um cenário extenso de segurança e condições morais e materiais para o 

consumidor. Quando se refere à qualidade de vida, não está querendo mostrar 

apenas o conforto material, e também ao direito de usufruir da prestação de 

serviços, onde alguns são imprescindíveis como os serviços públicos de água, 

eletricidade, gás, medicamentos, dentre outros. 

Na sequencia do raciocínio o Ilustre mestre Soncin (2015) descreve que o 

art. 6º da CF/88 contempla como direitos aos cidadãos brasileiros que estão ligados 

a qualidade de vida, em específico a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados.  

Para Benjamin; Bessa; Marques (2014) o CDC prevê no seu art. 8º que os 

produtos e serviços a disposição do cliente não poderão acarretar riscos à saúde ou 



25 

à segurança do consumidor, exceto daqueles considerados normais e previsíveis em 

consequência de sua natureza e fruição. Outro aspecto é visto em Nunes (2015), 

pois este coloca que o CDC, obriga a todos os fornecedores um dever de primazia 

de qualidade dos produtos e serviços que presta e assegura a todos os 

consumidores (art. 2º, caput, § único art. 29 e art. 17 do CDC) um direito de tutela e 

proteção ao consumidor, fruto do princípio de confiança e de segurança (art. 4o, V 

do CDC). 

 

1.4.3 Proteção e necessidade 

 

Segundo Nunes, a legislação consumerista (2015) desde o início (art.1º) 

retrata o seu aspecto protecionista e de cunho social. As indagações primordial que 

defendem a lei, que vai até a intervenção Estatal no que se refere à economia, é a 

indispensabilidade de proteção do consumidor em relação a aquisição de certos 

produtos e serviços; 

Desta maneira, quando é preciso utilizar medicamentos únicos, nos serviços 

públicos, espera-se a intervenção direta do Estado para garantir a acessibilidade ao 

consumidor.Veja que o principio da proteção e necessidades estão de acordo com o 

principio da liberdade de agir e escolher, tutelado pela Constituição no art. 1º, III, art. 

3º,I, art. 5º caput, entre outros ((NUNES, 2015). 

Relata Nunes (2015) que a Lei 8.078 apresenta como regra a proteção do 

consumidor, objetivando a validação do disposto do art. 5, XXXII e art. 170, V, da 

CF/88, acontecendo mesmo em casos com liberdade de escolha do consumidor. 

Mas a tutela dos direitos dos consumidores é hodiernamente uma necessidade para 

o desenvolvimento do processo democrático, da cidadania e dos direito humanos de 

um país.  

Uma economia ampla e com avanços na tecnologia cria a imposição de 

consumidores habituais, capazes de exigir serviços e produtos com preços justos e 

qualidade compatíveis, propiciando sua satisfação nas relações de consumo e 

consequentemente uma melhoria na qualidade de vida. 
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1.4.4 Princípio da Informação 

 

O principio da transparência ou informação conforme Nunes (2015) é bem 

claro quanto ao seu sentido, pois todo o consumidor tem o direito de ter todas as 

informações do seu produto ou serviço.Tal princípio está previsto no art. 4ª do CDC 

e é complementado pelo princípio do dever de informação previsto no art. 6º, III c/c 

art. 46, os quais prevêem sobre o direito do consumidor a informação correta e 

objetiva 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. 

 

1.4.5 Princípio da Harmonia 

 

O princípio da harmonização conforme Nunes (2015)está expresso no art. 

4º, III do CDC, que impõe a necessidade de respeitar, praticar e incentivar a 

harmonização das relações de consumo para que haja um equilíbrio entre as partes. 

Como a fonte principal da legislação consumerista são os princípios que objetivam a 

manutenção e harmonia das relações, sempre buscaacolher as privações dos 

consumidores, como saúde, segurança, qualidade de vida e dignidade. 

 

1.4.6 Equilíbrio 

 

Nota-se que este princípio entre ambos os partícipes das relações de 

consumo (consumidor e fornecedor) são compatíveis e complementares, com a 

intenção de trazer equilíbrio nas ações para uma materialização profícua para todos. 

Neste ponto, entende-se com base em Nunes (2015), que quando se tem 

como objeto o cumprimento do princípio do equilíbrio nas relações deve-se não 

descuidar da realidade que acontecem nas relações de consumo. É importante um 

equilíbrio, pois há uma desproporcionalidade entre as forças do fornecedor e do 

consumidor dentro das relações de consumo. O CDC, portanto, aparece como 

instrumento importante para regulamentar tais relações, visando equilibrar esta 

condição de vulnerabilidade, ou até hipossuficiência do consumidor. 
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Nunes (2015) aponta em seu discurso que o princípio do equilíbrio prevê a 

manutenção da justiça da melhor forma entre as partes (art.3º, I da CF). Já que 

relações jurídicas equilibradas resultam em uma solução de tratamento equitativo.O 

equilíbrio se propaga no plano contratual, como no art. 51, IV do CDC c/c art. 51, § 

1º, III do mesmo código.  

De acordo com Saad, Saad e Branco (2006) admite-se “a inversão do ônus 

da prova quando for verossímil o alegado pelo consumidor ou quando este for 

hipossuficiente.” Tal é definido no artigo 6º, inciso VII, sendo um dos instrumentos 

permitidos para facilitar a defesa, desde que o juiz entende como cabível. Logo, 

apenas o fato de ser hipossuficiente já serve de base, não sendo necessariamente 

comprovar a verossimilhança. Procede-se desta forma buscando o equilíbrio. 

 

1.4.7 Vulnerabilidade 

 

O inciso I do art. 4º conforme Nunes (2015) reconhece: o consumidor é 

vulnerável. Tal reconhecimento é uma primeira forma de realização da isonomia 

garantida na Constituição Federal, pois se entende o consumidor como a parte mais 

fraca da relação jurídica de consumo. Existe uma fragilidade real, concreta que 

advém da ordem tanto técnica, como econômica que existe na relação de consumo. 

Consoante Nunes (2015) a vulnerabilidade está imersa nos meios de 

produção, primeiro, poiso fornecedor tem o domínio do conhecimento sobre aquilo 

que esta sendo adquirido. Além de escolher a maneira de produzir, os 

procedimentos e serviços, ficando o consumidor a mercê do que é produzido. No 

instante que se fala em meios de produção, Nunes não comenta apenas aos 

caracteres técnicos e administrativos para confeccionar e distribuir os produtos/ 

prestações, mas a peça fundamental da decisão: o fornecedor tem o poder de optar 

o que, quando e de qual forma produzir, já o consumidor fica a mercê de consumir o 

que se é produzido. 

Segundo Nunes (2015) justamentepor este motivo é que a escolha do 

consumidor é muito limitada, porque o mesmo só pode escolher aquilo que existe. 

Sendo que isso que “existe” foi escolhido unilateralmente pelo fornecedor que visa o 

lucro.Já o aspecto econômico está relacionado diretamente à capacidade econômica 

que de forma geral é mais favorável ao fornecedor. 
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1.4.8 O princípio básico de boa-fé 

 

Nunes (2015) elucida que o inciso III, art. 4º do CDC demonstra a 

harmonização entre as partes tem fundamento nos princípios da isonomia e 

solidariedade, e esta harmonização é baseada na boa fé e equilíbrio.Veja-se que a 

boa fé estampada no inciso III do art. 4º é aquela principiológica, a qual retornará 

aos estudos no art. 51 como cláusula geral (inciso IV). 

O CDC (2015) possui a boa fé objetiva, diferente da subjetiva que tem 

relação com a ignorância de uma pessoa sobre um fato que viola o seu direito.Já a 

boa fé objetiva, inserida do CDC, está relacionada ao dever das partes agir 

honestamente e lealmente, com o intuito de manter-se equilibradas as relações.  

O princípio da boa-fé gravado no art. 4º da lei consumerista conforme Nunes 

(2015) tem como objetivo adaptaras disposições constitucionais quanto à ordem 

econômica, buscando compatibilizar interesses de certa forma contraditórios, como 

a proteção do consumidor e o desenvolvimento econômico e tecnológico. Por 

conseguinte, a boa-fé não é útil apenas para a defesa dovulnerável, mas também 

para orientar a interpretaçãoque garante a ordem econômica. 

Atualmente deve-se levar em conta o papel da boa fé objetiva na função que 

desempenha na construção do sistema jurídico, bem como na aplicação dos outros 

princípios, os quais são suporte para o modelo capitalista.Complementa Nunes 

(2015) relatando que o funcionamento da boa fé objetiva, acontece quando o 

interprete usa do modelo standard. Ou seja, toda situação jurídica estabelecida para 

ser legitima deve ser submetida à boa fé objetiva de forma que todas as partes 

devam a respeitar. 

A boa fé objetiva é um pressuposto para a existência de uma relação justa, 

eque sendo a boa-fé uma fonte de constituição de deveres independente da vontade 

das partes, o conteúdo da relação obrigacional não se medirá mais por esta, mas 

sim pelas circunstâncias referentes ao caso concreto(NUNES, 2015). 

Destarte a boa-fé objetiva funciona como um paradigma que independe 

daanalise de má-fé subjetiva do fornecedor ou mesmo do consumidor. Uma vez que 

quando se fala em boa-fé objetiva, entende-se o comportamento fiel, leal, na 

atuação de cada uma das partes contratantes para garantir respeito à outra 

(SCHMITT, 2006).  
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A boa-fé objetiva conforme Diniz (2004) aparece nos artigos 113, 187 e 422 

do Código Civil, não somente no que se refere à interpretação do contrato, como 

ainda no que se trata do comportamento das partes que compõe o mesmo. Isso 

deve ser obedecido, pois o contrato é a declaração da vontade das partes, mas têm 

um interesse social dar segurança as relações jurídicas, porque é preciso lealdade 

entre as partes.  

Salienta Venosa (2002) que o principio da boa-fé objetiva trata-se da 

interpretação pelo interprete onde se observa um padrão de conduta comum, do 

homem médio, levando em conta os aspectos sociais envolvidos. Tem-se que ao ser 

interpretado um contrato, a interpretação precisa ser do sentido literal da linguagem, 

sem procurar trechos que deturpem o seu conteúdo. A interpretação precisa 

respeitar a sua função dentro do interesse social, ligando-se ao princípio de 

probidade.  

No Novo Código de Processo Civil (NCPC) tem-se que “Art. 5o Aquele que 

de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-

fé.”Assim, tanto na norma processual civil como na consumerista, pode-se afirmar 

que esse princípio visa garantir a ação sem abuso, sem obstrução, sem causar 

lesão a ninguém, cooperando sempre para garantir o fim esperado no contrato, 

realizando os interesses das partes (BRASIL, 2015). 
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2 A REVISÃO DOS CONTRATOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Com a compreensão dos princípios norteadores do CDC é possível adentrar 

a temática de revisão dos contratos no Código de Defesa do Consumidor.De igual 

modo, segundo Benjamim, Bessa e Marques (2014) a legislação consumerista 

dedica-se especificamente a tutela contratual do consumidor, já que o intuito do 

CDC é favorecer lealdade, transparência e equilíbrio nas relações consumeristas. O 

CDC não admite fraude, cláusulas obscuras, contratos que geram desvantagem ao 

consumidor, entre outros. 

No campo contratual o consumidor é muito vulnerável. Uma vez que é 

praticamente impossível encontrar algum contrato o qual todas as cláusulas foram 

discutidas pelas partes. Quase todos os contratos são de adesão, criados 

unilateralmente.O consumidor normalmente é a parte mais fraca, pois em nada pode 

modificar as cláusulas, apenas assina o contrato e pronto, além de que em regra 

não possui conhecimento técnico sobre o conteúdo do contrato (BENJAMIN; 

BESSA; MARQUES, 2014). 

Assim, a tutela contratual no Código de Defesa do Consumidor está 

consolidada nos princípios da transparência, da boa-fé e da equidade. Segundo 

Khouri (2005), as partes precisam atuar na relação de consumo com sinceridade, 

lealdade, seriedade e veracidade. É imprescindível um equilíbrio na prestação 

avocada pelas partes como indicado no artigo 40, III do Código de Defesa do 

Consumidor.  

Antes, na vigência do Direito Civil, utilizava-se o princípio da intangibilidade do 

conteúdo do contrato ou da obrigatoriedade do contrato, solidificando no brocardo o 

pacta sunt servanda. Ou seja, contrato é lei entre as partes, devendo existir o 

cumprimento das cláusulas pactuadas, sem qualquer possibilidade de negativa no 

cumprimento (KHOURI, 2005). 

Após a Segunda Guerra Mundial, de acordo com Schmidt Neto (2002) 

afloraram relações massificadas envolvendo bens e produtos e novas formas de 

contratar, como por exemplo, as cláusulas contratuais impostas por uma das partes, 

em desvantagem da outra, revelando a desigualdade econômica. Ou melhor, a 

legislação anterior ao CDC, mostrava-se insuficiente para tutelar a parte mais fraca. 
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Nesse sentido, a doutrina e os próprios julgados iniciaram uma análise sobre 

os novos mecanismos para se adaptarem às mudanças da sociedade, apresentando 

a adoção das teorias da imprevisão e da quebra da base do negócio, para 

possibilitar a revisão dos contratos (SCHMIDT NETO, 2002). 

De acordo com Benjamim, Bessa e Marques (2014)devido a uma nova teoria 

contratual, que prioriza a boa fé objetiva (art. 4º, III, IV do CDC), a preocupação do 

legislador é desde o inicio do contrato, valendo-se da transparência da oferta, 

publicidade, informação correta para que o contrato seja o mais justo para as 

partes.O artigo (2014) 51 do CDC considera uma série de cláusulas nulas, isto é 

sem qualquer vinculo jurídico, as denominadas cláusulas abusivas ou potestativas 

(art. 51, seus incisos e parágrafos). 

O CDC definiu como direitos básicos dos consumidores o disposto no artigo 

6º, V: "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas”. 

Note-se que o legislador amparou toda a trajetória solidificada pela doutrina e 

pela jurisprudência, mormente, no que se refere ao restabelecimento do equilíbrio 

contratual, modificando as cláusulas ou determinando sua revisão, em um real ato 

de intervenção estatal na área dos contratos. 

 

2.1TEORIA DA REVISÃO DECORRENTE DE CAUSAS CONCOMITANTES À 

FORMAÇÃO DO CONTRATO 

 

Ateste-se que as causas consideradas coexistentes à formação do contrato, 

corrompem o pacto desde o seu surgimento, carregando de forma genética o germe 

que pode determinar a modificação por determinação judicial, cita-se as cláusulas 

abusivas e as prestações desproporcionais. O CDC elencou no artigo 51 as 

cláusulas abusivas inseridas nos contratos relativos ao fornecimento de produtos e 

serviços, como nulidades de pleno direito (CASADO, 2006).  

Benjamim, Bessa e Marques (2014)considera abusiva a cláusula resultante 

(2014) da prevalência de uma das partes sobre a outra em decorrência de fatores 

diversos. As cláusulas abusivastêm fundamento jurídico no princípio da boa-fé, que 
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informa as relações contratuais de consumo, apresentando o reconhecimento da 

nulidade plena, conduzindo a sua retirada, mas não a resolução do contrato. 

Desta maneira, o direito basilar do consumidor é a possibilidade de modificar 

cláusulas as quais desloquem a maior incumbência para a sua parte (art. 6º, V 

CDC). Constitui pratica abusiva exigir vantagem manifestamente excessiva do 

consumidor (art.39 V), elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços 

(art.39, X). Além de serem nulas as cláusulas arbitrarias, as quais coloquem o 

consumidor em desvantagem ou que sejam incompatíveis com a equidade (art. 51, 

IV). 

O Código de Defesa do Consumidor, por conseguinte, segundo Benjamim, 

Bessa e Marques (2014)adotou o princípio da boa-fé e do equilíbrio entre as partes 

contratantes, ressalvando esse último na possibilidade de nulidade absoluta de 

pleno direito das cláusulas abusivas, especialmente as que colocam o consumidor 

em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC), além de vedar ao fornecedor 

exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.Notório enfatizar que 

deve ser comprovado que a prestação é excessivamente desproporcional em 

desfavor do consumidor para justificar sua revisão. 

 

2.2REVISÃOCONSEQUENTE DE CAUSAS SUPERVENIENTES À FORMAÇÃO DO 

CONTRATO 

 

Soncin (2015) entende que as causas incidentes à composição do contrato 

também podem determinar a sua revisão. À vista disso, coloca nos dizeres de 

Schmidt (2002) que as ocorrências posteriores à celebração, localizado fora das 

cláusulas contratuais, podem ensejar a quebra do equilíbrio contratual inicialmente 

estabelecido. 

Tais peripécias podem intervir de forma tão expressiva no contrato, a ponto 

de proporcionar-lhe a quebra do equilíbrio, tornando excessivamente onerosa a 

prestação. Podem também delimitar a resolução do contrato, quando independente 

dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. 

Integram-se nestas causas as circunstâncias imprevisíveis e a quebra da base do 

negócio por onerosidade excessiva (SONCIN, 2015). 
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Uma situação imprevisível é a aplicação da teoria da imprevisão, 

estaconforme Almeida (2000), não está sedimentada expressamente no CDC, mas a 

doutrina e a jurisprudência entendem que a imprevisão é compatível a proporcionar 

a revisão dos contratos com fundamentação em dispositivos civilistas.A respeito 

salienta Silva (2003) que:  

Em que pese o campo mais restrito em que incide estateoria, 
vinculando-se à vontade das partes, a sua aplicação, em sede de 
revisão, dá-se pelo recurso hermenêutico do art. 112. Ao ordenar que 
se considere mais à vontade das partes que à literalidade do pacto, 
faz-se remissão à vontade final. Com isso, o respeito a esta vontade 
importa em afastarem-se as circunstâncias excessivamente onerosas 
que podem romper a comutatividade do pacto (SILVA, 2003, p.151). 

 

A onerosidade excessiva decorrente de evento extraordinário e imprevisível 

dificulta extremamente a adimplemento do contrato, determinando a justificar a sua 

revisão.  

Consoante Almeida (2000), a onerosidade excessiva pode levar ao 

enriquecimento sem causa, motivoonde há ofensaao princípio da equivalência 

contratual. Isto acontece conforme as circunstâncias concretas que não puderam ser 

previstas pelas partes na conclusão do contrato. 

 

2.3 DA CLÁUSULA POTESTATIVA 

 

Não é considerada legítima a relação contratual que retira de uma das 

pessoas contratantes qualquer prerrogativa em relação à autonomia e vontade na 

sua fixação, como nas chamadas cláusulas puramente potestativas. Segundo Silva 

(2003) existe cláusula puramente potestativano instante queasrepercussões de um 

contrato ficam ao genuíno e livre arbítrio de uma das partes e é evidente no contrato 

entre as partes que a cláusulapotestativa está ao arbítrio do Fornecedor. 

A título de exemplo, quando o consumidor assina um contrato que prevê 

cláusula que permite a cobrança de valores extraordinários aos ditames do contrato 

ali firmado, valores estes que serão estabelecidas pelo fornecedor e sucumbidas 

pelo consumidor. Esta clausula é puramente postestativa. 

Em relação a tais cláusulas, o Superior Tribunal de Justiça já tem 

posicionamento consolidado como segue: 
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“O conteúdo puramente potestativo do contrato impôs a uma das 
partes condição, apenas e tão-somente, de mero espectador, em 
permanente expectativa, enquanto dava ao outro parceiro irrestritos 
poderes para decidir como bem lhe aprouvesse. Disposições como 
essa agridem o bom senso e, por isso, não encontram guarida em 
nosso direito positivo. Entre elas está a chamada cláusula 
potestativa. É estipulação sem valor, porque submete a realização do 
ato ao inteiro arbítrio de uma das partes (STJ, 2002).” 

 

A cláusula potestativa é considerada ilícita, conforme artigo 122 do Código 

Civil de 2002, bem como é inválido o negócio jurídico a que lhe é subordinado, 

conforme preceitua o artigo 123, inciso II do mesmo Diploma Legal.Nos termos dos 

informativos do STJ: 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE 
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). 

Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido 
ao CDC, é abusiva a cláusula contratual que determine, no caso de 
resolução, a restituição dos valores devidos somente ao término da 
obra ou de forma parcelada, independentemente de qual das partes 
tenha dado causa ao fim do negócio. De fato, a despeito da 
inexistência literal de dispositivo que imponha a devolução imediata 
do que é devido pelo promitente vendedor de imóvel, inegável que o 
CDC optou por fórmulas abertas para a nunciação das chamadas 
"práticas abusivas" e "cláusulas abusivas", lançando mão de um rol 
meramente exemplificativo para descrevê-las (arts. 39 e 51). Nessa 
linha, a jurisprudência do STJ vem proclamando serem abusivas 
situações como a ora em análise, por ofensa ao art. 51, II e IV, do 
CDC, haja vista que poderá o promitente vendedor, uma vez mais, 
revender o imóvel a terceiros e, a um só tempo, auferir vantagem 
com os valores retidos, além da própria valorização do imóvel, como 
normalmente acontece. Se bem analisada, a referida cláusula parece 
abusiva mesmo no âmbito do direito comum, porquanto, desde o 
CC/1916 - que foi reafirmado pelo CC/2002 -, são ilícitas as 
cláusulas puramente potestativas, assim entendidas aquelas 
que sujeitam a pactuação "ao puro arbítrio de uma das partes" 
(art. 115 do CC/1916 e art. 122 do CC/2002). Ademais, em hipóteses 
como esta, revela-se evidente potestatividade, o que é considerado 
abusivo tanto pelo art. 51, IX, do CDC quanto pelo art. 122 do 
CC/2002. A questão relativa à culpa pelo desfazimento da pactuação 
resolve-se na calibragem do valor a ser restituído ao comprador, não 
pela forma ou prazo de devolução. Tese firmada para fins do art. 
543-C do CPC: "Em contratos submetidos ao Código de Defesa do 
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a 
restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de 
forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa 
de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. 
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas 
pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa 
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exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." 
Precedentes citados: AgRg no Ag 866.542-SC, Terceira Turma, DJe 
11/12/2012; REsp 633.793-SC, Terceira Turma, DJ 27/6/2005; e 
AgRg no REsp 997.956-SC, Quarta Turma, DJe 02/8/2012. REsp 
1.300.418-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 
13/11/2013. (grifo nosso) 

 

É evidente, portanto, que o CC, jurisprudência aplicam a protetividade ao 

consumidor, mormente, neste pleito, no que se refere a cláusulas 

potestativas.Imperioso citar a súmula nº 381 do 6STJ que prevê a impossibilidade do 

conhecimento de oficio das cláusulas potestativas em contratos bancários. Por fim, 

diante desta análise é interessante e salutar compreender que o consumidor não 

precisa ter receio de assinar qualquer tipo de contrato, porque se existirem cláusulas 

abusivas, será tranquilamente possível anulá-las por ser questão de direito e justiça. 

 

  

                                            
6
 Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1300418
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1300418
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1300418
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3 AS DIFICULDADES DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

O código consumerista surge com a ADCT da Constituição Cidadã e o texto 

da legislação consumerista, em síntese, é imerso em princípios normatizados em 

artigos que tem o objetivo de garantir o acesso à justiça ao consumidor.Como já 

exposto, muitas vezes o consumidor é a parte hipossuficiente economicamente, ou 

até mesmo tecnicamente. Quando existe a hipossuficiência, a figura do advogado é 

essencial para garantir a tutela jurisdicional nos termos da lei, como nos contratos 

com cláusulas abusivas e até mesmo com cláusulas potestativas. 

Na medida em que as sociedades evoluíram tornou-se necessário a 

institucionalização do poder e formas e acesso a ele, devido às relações pessoais e 

conflitos existentes.Deste modo surgiu o Estado e com ele as regras de condutas, 

dando origem ao que se conhecehoje como legislação estatal. Concomitantemente 

surgiu a necessidade de criação de normas que definissem as formas pelas quais as 

condutas seriam disciplinadas, dando origem ao que se entende por direito 

processual e jurisdição. 

A manifestação do judiciário, no exercício da função jurisdicional é a 

manifestação do próprio Estado, que legisla para fixar normas que permitam a 

existência e desenvolvimento da sociedade como um todo.Nesta perspectiva o 

acesso à justiça é um direito expresso na CF 1988 em seu art. 5º, XXXV, onde diz 

que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

O princípio pressupõe a possibilidade de que todos, indistintamente, possam pleitear 

as suas demandas junto aos órgãos do Poder Judiciário (BRASIL, 1988).  

A Constituição Federal de 1988 traz em seu art. 5º, inciso LXXIV, a seguinte 

redação: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Esse direito e garantia fundamental 

instrumentaliza-se por meio da Defensoria Pública, instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, a quem tem como função a orientação jurídica e a defesa em 

todos os graus, dos menos favorecidos e necessitados (BRASIL, 1988). 

Neste trabalho monográfico, por conseguinte,constata que, para apontar 

para os obstáculos ao acesso à justiça não basta focalizar o Poder Judiciário e suas 

incontáveis deficiências. É imperioso levantar os olhos para um horizonte mais 
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amplo e perceber que a inacessibilidade da Justiça no Brasil é apenas uma das 

muitas facetas da impossibilidade de acesso à cidadania.  

É preciso compreender que o problema de acesso à justiça não pode ser 

considerado dentro do quadro social brasileira marcado por desigualdade e miséria 

crônica. Existe na sociedade um contingente populacional no qual se tem uma 

privação da dignidade e de acesso à recursos mínimos de subsistência. Milhões de 

pessoas não têm apenas dificuldades de acesso a justiça, como também de 

alimentar-se  

 

3.1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

Ao pensar em “acesso à justiça”, vem-se a mente uma Justiça capaz de 

atender aos anseios de uma sociedade em constante mudança. O aspecto formal 

não deve ser limitação para o ingresso em juízo para defender um direito de que se 

é titular, uma vez que o aspecto material também deve ser analisado, o qual seja: o 

acesso a um processo e a uma decisão justa. 

O conceito de acesso à Justiça conforme Cappelletti e Garth (1988) tem 

sofrido uma transformação importante, tratou-se de mudança que também atingiu o 

estudo e ensino do processo civil, pois nos estados liberais burgueses dos séculos 

XVIII e XIX, os procedimentos utilizados na solução dos litígios civis acabaram por 

refletir a concepção individualista dos direitos na época vigentes. Direito ao acesso à 

proteção judicial correspondia em especial ao direito formal do indivíduo agravado 

de propor ou contestar uma ação. 

Em meados do século XVII a doutrina do Direito Natural entendia que 

embora o acesso à justiça pudesse ser um "direito natural", tal direito não 

necessitava de uma ação do Estado para sua proteção. À medida que as 

sociedades desenvolveram-se em tamanho e complexidade, o conceito de direitos 

humanos começou a sofrer uma transformação radical, a qual assumiu cada vez 

mais o caráter coletivo, deixando para trás a visão individualista dos direitos, 

refletida nas declarações de direitos, típicas dos séculos XVIII e XIX (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988). 
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3.2. OBSTÁCULOS DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

O Estado no decorrer da história trouxe para si o direito solução de todos os 

conflitos em sociedade. As lutas entre as partes desde então, passaram a ser 

travadas perante o Poder Judiciário, obedecendo a determinação da CF/1988 l, cujo 

artigo 5º, inciso XXXV estabelece a todos o acesso à justiça colocando que: “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 

1988). 

Segundo o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes (2009, 

p.974), a “Constituição Federal de 1988 confiou ao Judiciário papel até então não 

outorgado por nenhuma Constituição. Estabeleceu autonomia institucional, até então 

não conhecida na história do modelo constitucional brasileiro, que também foi 

singular ou digna de destaque no plano do direito comparado. O foco foi a 

garantiada autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e a autonomia 

funcional dos magistrados”. 

Todos os cidadãos têm o direito de cobrar do Estado, através do Poder 

Judiciário, manifestação quanto a pretensão de cada indivíduo, pois o Estado proíbe 

que as pessoas efetuem justiça com as próprias mãos, existindo pena de incidir em 

crime. Ocorre que, para se chegar a isso, o Estado tem enfrentado grandes 

dificuldades no atendimento das pretensões da sociedade, estando em crise de 

ordem material, ou de ordem formal. 

 

3.3 OBSTÁCULOS DE ORDEM FINANCEIRA 

 

Na busca pelos seus direitos, o cidadão Brasileiro se depara, além das 

várias etapas do processo judicial, com a necessidade de arcar com as custas desse 

processo de forma geral. SegundoCappelletti e Garth (1988): 

 

Pessoas ou organizações que possuam recursos financeiros 
consideráveis a serem utilizados têm vantagens óbvias ao propor ou 
defender demandas. Em primeiro lugar, elas podem pagar para 
litigar. Podem, além disso, suportar as delongas do litígio. Cada uma 
dessas capacidades, em mãos de única das partes, pode ser arma 
poderosa; a ameaça de litígio torna-se tanto plausível quanto efetiva. 
De modo similar, uma das partes pode ser capaz de fazer gastos 
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maiores que a outra e, como resultado, apresentar seus argumentos 
de maneira mais eficiente (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.17). 

 

Compreende-se, portanto, que os altos custos do sistema jurídico brasileiro 

inviabilizam o acesso efetivo à prestação jurisdicional, mormente no que se refere às 

classes menos favorecidas economicamente. 

 

3.4 ASSISTÈNCIA JUDICIÁRIA  

 

A Assistência judiciária é um benefício com o objetivo de favorecer o 

ingresso em juízo, a pessoas que não disponham de recursos financeiros 

adequados para a defesa judicial de seus direitos e interesses. É uma maneira de 

garantir aqueles que necessitam a obtenção da tutela jurisdicional afastando 

impedimentos de qualquer cunho econômico. 

Integra na Assistência judiciária tem-se o ideal de que esta é um sistema 

destinado a diminuir as dificuldades daqueles sem recursos no exercício de seus 

direitos. A assistência judiciária faz parte da garantia da assistência jurídica integral, 

disposta no capítulo onde se definem direitos e garantias individuais e coletivas, o 

artigo 5º, inciso LXXIV destaca que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (BRASIL, 1988).  

O NCPC facilitou o requerimento de gratuidade, em comparação com a 

aplicaçãoda Lei da Gratuidade Judiciária (Lei n. 1.060, de 5.2.50). O texto 

processual esclarece o quanto segue7: 

                                            
7
Art. 99.  O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
§ 1

o
 Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado 

por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. 
§ 2

o
 O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
§ 3

o
 Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 

§ 4
o
 A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da 

justiça. 
§ 5

o
 Na hipótese do § 4

o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de 

sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o 
próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 
§ 6

o
 O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do 

beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. 
§ 7

o
 Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de 

comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, 
se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 
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Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro 
no processo ou em recurso. [...] (BRASIL, 2015). 

 

Afirma assim que para obter o benefício basta ao interessado fazer a 

simples afirmação de seu estado de pobreza, cabendo à outra parte provar o 

contrario. Na maior parte das sociedades modernas o auxílio de um advogado 

constituído é de grande relevância para a defesa dos litigantes. O advogado 

constitui-se de acordo com Cappelletti e Garth (1988) de profissional adequado para 

o acompanhamentodo processo, para compreender os procedimentos e interpretar 

as leis que são cada vez mais complexas. Logo, os recursos para garantir a 

assistência judiciária àqueles que não conseguem custear são vitais. 

 

3.5 MOROSIDADE DO JUCIÁRIO 

 

O processo de acordo com Arbos (2016)trata-se de instrumento 

indispensável não apenas para a efetiva e concretodireito de ação, como ainda para 

a eliminação de situações que prejudicam ou criam obstáculos ao pleno 

desenvolvimento da pessoa humana e a participação de todos na organização 

política, econômica e social brasileira. Logo, a morosidade do processoimpede o 

exercício dos direitos fundamentais do cidadão. 

A morosidade do processo deve-se a estrutura do Poder Judiciário, bem 

como o sistema de tutela dos direitos. Acontece que, para que o Poder Judiciário 

apresente funcionamento adequado, é preciso que o número de processos seja 

adequado com o número de juízes que deverão apreciá-los, mas não é o que 

acontece. Na realidade há inúmeros problemas e uma imensa quantidade de 

processos que se acumulam, prejudicando não só a celeridade da prestação da 

tutela jurisdicional, como ainda a sua qualidade (ARBOS, 2016). 

 

3.6 PROBLEMAS DOS INTERESSES DIFUSOS 

 

Até o século XIX de acordo com Verri (2008) tinha-se como critério tutelar os 

direitos individuais, beneficiando apenas aquele que, fosse capaz de comprovar 

interesse próprio e que acionasse o Poder Judiciário. Vê-se, portanto, que os direitos 
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eram somente individuais e a tutela definida com regras básicas do processo civil 

clássico. 

O processo civil clássico apresentava características individualista e 

patrimonial não sendo adequado para a tutela de interesses metaindividuais e não 

patrimonializados, como interesses difusos e coletivos. Dentro da concepção 

tradicional do processo civil não havia base para a proteção dos interesses difusos e 

coletivos, uma vez que o processo era o interesse das partes. Após o nascimento de 

direitos, que já não podiam ser enquadrados mais em público ou privado e que 

exigiam proteção do Estado, este foi obrigado a modificar as noções tradicionais do 

processo civil e o papel dos tribunais (VERRI, 2008). 

A situação ocasionou a tutela dos interesses difusos e coletivos, os quais 

estão previstos na Constituição Federal de 1988, mormente no artigo 129, III, diante 

da atuação do Ministério Público, e também em outros capítulos e artigos desta, 

bem como no artigo 81, I do CDC (BRASIL 1988; 1990). 

Nunes (2015) explica nos termos por força do art. 87 do CDC as ações 

coletivas tutelas pela legislação coletiva não terá a incidência de adiantamento de 

custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer despesa, nem condenação da 

parte autora, salvo se demonstrado a má fé.O acesso à justiça é visto quando se utiliza 

desta ferramenta de ações coletivas.  

Neste diapasão, tem-se um problema quanto à tutela dos interesses difusos 

e coletivos devido a invisibilidade dos mesmos no sistema. O Estado definiu sistema 

jurídico único e amplo, mas adequado para responder as questões dentro das 

relações. Deu-se a divisão onde o direito individual permaneceu de um lado e de 

outro o direito público. Frente isso, tudo que fosse coletivo era entendido como 

estatal, ficando os direitos coletivos e difusos invisíveis perante o ordenamento 

jurídico (SOUZA FILHO apud OLIVEIRA; PAOLI, 1999). 

 

3.7 OBSTÁCULOS PSICOLÓGICOS E CULTURAIS 

 

Os obstáculos psicológicos e culturais constituem uma dificuldade para a 

grande parte população no que se refere a capacidade de reconhecer a existência 

de um direito, em especial quando este é natureza coletiva, porque parece existir 

uma desconfiança da população em geral quanto relação a justiça nas 
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sentenças.Frente isso, os Tribunais brasileiros tem se preocupado com a elaboração 

de suas decisões no sentido de que o excesso de formalismo se torna injustificável 

diante dos princípios que o judiciário deve observar para buscar o que se entende 

como Justiça.8 

Sob os cansados, porém verdadeiros argumentos de que os trâmites 

processuais são morosos e que os tribunais estão entupidos de processos, 

promovem com frequência, julgamentos que supervalorizam determinadas 

formalidades processuais que em nada contribuirão para o melhor desfecho da 

demanda, em flagrante prejuízo da avaliação do direito material discutido na lide e, 

por conseguinte, desrespeitando o acesso à Justiça. 

Segundo Kelsen (2003), a direção relevante dentro da teoria do direito material, 

usualmente designada como racionalista: 

 

É aquela cujos representantes, procuram deduzir da razão as normas 
de um direito justo. Eles admitem que estas normas são imanentes á 
razão ou, o que dá no mesmo, que a razão, como autoridade 
normativa, como legisladora, prescreve aos homens conduta reta, isto 
é, a condita justa. Este direito é o natural, porque é o racional 
(KELSEN, 2003, p.85). 

 

Nota-se que existem limitações que são causadas pela situação social, ou 

classe social a que a pessoa pertence. Há desigualdade econômica e junto com esta 

vem os problemas sociais, educacionais e culturais, fazendo com que grande parte 

das pessoas não saibam ou nem tenham condição de conhecer quais são os seus 

direitos. É importante colocar, com base em Cappelletti e Garth (1988), porém, que 

mesmo entre as classes sociais mais altas, o nível educacional, ou de cultural pode 

também impedir que compreendam as normas jurídicas, sendo relevante a 

superação das barreiras ao acesso à justiça por todos.  

  

                                            
8
 TRF2 – APELAÇÃO CÍVEL: AC 183466 98.02.41026-8: […] O processo é o meio, posto pelo 

Estado, à disposição das partes para a solução dos litígios, o excesso de formalismo afigura-se 
entrave justificável ao princípio da instrumentalidade, e até mesmo ao próprio direito de acesso à 
Justiça[...] 
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3.8. ENFOQUE MAIS AMPLO DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

O sistema jurídico brasileiro deve possibilitar aos cidadãos dois direitos 

constitucionalmente previstos: o direito de invocar a tutela jurisdicional e o direito de 

ver o Estado resolvendo seus litígios, isonomicamente. Isto é, o que realmente será 

valorado é que as condições no processo devem ser iguais para todos. 

É preciso a busca de novas alternativas para a solução de conflitos, 

observando que os mecanismos até então existentes não eram adequadas para o 

acesso à justiça, já que, o processo comum conforme Cappelletti e Garth (1988) não 

mais era adequado a solução do problema, nem para o plano de interesse das 

partes, ou dos demais interesses presentes na sociedade. 

Estas ideias vieram da necessidade de reformas que objetivavam a proteção 

judicial aos hipossuficientes, bem como dos interesses difusos não representados ou 

representados de maneira ineficaz. O foco era a modificação dos procedimentos 

judiciais, de maneira mais ampla, visando tornar efetivos os direitos. Deu-se a 

necessidade garantir o acesso à justiça com solução de conflitos em uma justiça 

conciliadora que parece mais eficaz na solução dos conflitos (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988; SOUZA FILHO apud OLIVEIRA; PAOLI, 1999). 

Dessa forma, é importante garantir ao cidadão a possibilidade de solucionar 

um conflito, por meio de uma justiça adequada para promover a aproximação das 

posições. É relevante uma justiça capaz de solucionaros conflitos dos litigantes por 

meio de uma modificação bilateral ou multilateral dos comportamentos, 

ultrapassando um modelo de justiça que preza o conflito (SCHMIT, 2006). 

É preciso uma mudança dos mecanismos processuais, com maior 

simplificação dos procedimentos para ser mais acessível o acesso à justiça, porque 

isso irá contribuir para a edificação de um sistema adequado juridicamente, 

bemcondizente com os aspectos políticos e sociais da jurisdição. Logo,frente a 

ampliação dos mecanismos do acesso à justiça e asmudanças no ordenamento 

processual, nasceram outros instrumentos para o acesso à justiça pelos cidadãos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana concomitante com o princípio 

da isonomia está no ápice do ordenamento jurídico brasileiro, incidindo diretamente 

nas relações privadas. No âmbito das relações de consumo, o princípio da boa-fé 

ganha força, enquanto estrutura central do comportamento ético e solidário, por sua 

expressa previsão no Código de Defesa do Consumidor. 

Após o estudo da revisão contratual na relação consumerista é possível 

perceber que o Código de Defesa do Consumidor foi legislado de fato para equilibrar 

as relações entre os fornecedores em relação ao consumidor instituído, em regra, 

pela vulnerabilidade informativa, técnica e jurídica.  

É essencial o estudo da aplicação da legislação consumerista, pois é um 

código rico de princípios e regras as quais são destinados ao sujeito de direito, 

consumidor. Este sujeito, hodierno, deve ter a certeza que o direito está ao seu lado 

quando existir ilegalidade contratual a qual gere desequilíbrio na relação. 

Isto é, em uma situação de urgência, o consumidor se encontra pressionado a 

assinar um contrato, que tenha cláusulas abusivas, vendas casadas, entre outros 

tipos de ilegalidades, porque precisa do produto, dinheiro ou prestação de serviço. É 

imperioso afirmar que o consumidor pode assinar o contrato, sem receio, porque tais 

cláusulas abusivas são passiveis de anulação nos termos da lei. 

Diantedo Estado Democrático de Direito o acesso à Justiça é direito 

fundamental a ser garantido. O Brasil precisa se desenvolver formas que 

objetivemefetivar esse direito. Notório que há muitas barreiras a serem superadas no 

sistema brasileiro com o intuito de proporcionar um acesso à justiça de forma mais 

democrática, justa e igualitária.  

Foi efetivamente com a Constituição Federal de 1988 que o acesso à 

Justiça, tomou contornos transformadores e conferiu aos jurisdicionados as 

garantias do pleno acesso, como também outras garantias, tais como: devido 

processo legal, juiz natural contraditório e ampla defesa, dentre outros. 

O problema do acesso à Justiça está na solução dalidee na saída da justiça 

que paira na morosidade, por consequência, todos ingressam, mas poucos logram 

êxito em sair em um prazo razoável, e os que saem, fazem-no pelas 
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viassecundárias, quais sejam, tutelas de urgência ou liminares, porque a maior parte 

fica lá dentro, confiando, para saírem com vida. 

Um dos meios para um possível desafogamento do Judiciário é a criação de 

mais assistências judiciárias nas faculdades de direito, associações de moradores, 

organizações não governamentais, pois o serviço de assistência judiciária deve ter 

como incumbência, de instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica gratuita, a postulação e a defesa em todos os graus e instancias 

judicial e extrajudicialmente, dos direitos e interesse individual, coletivos, sociais, 

políticos das pessoas que precisam. 

A assistência judiciária gratuita deveráter duas funções em especial, uma 

seria a de prestar a orientação jurídica, que significa prestar um trabalho pedagógico 

de educação e informação as pessoasnecessitadas sobre os direitos, e as formas de 

objetivá-los e conquistá-los, e a outra seria a de garantir o acesso dessa população 

á justiça, com as corretas promoções das ações cabíveis para obtenção de direitos 

ou na defesa de seus interesses. 

O Código de Processo Civil, nos termos dos princípios fundamentais de 

nossa Constituição Federal, especificamente ao previsto no inciso LXXVII do artigo 

5º, com a reforma processual atualmente sofrida deu um passo no sentido da 

celeridade processual. Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a Ação Popular, a 

Ação Civil Pública o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, são exemplos das modificações ocorridas no sistema. Com estas e 

outras medidas, teremos no Brasil uma Justiça de acesso cada vez mais amplo, com 

significativa contribuição para a paz social. 
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