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Dos Contratos

 O grande fluxo de relações envolvendo consumidores e
fornecedores fez com que surgissem os chamados
contratos de adesão.

 Sabe-se que tais contratos são assim chamados por serem
elaborados unilateralmente pelo fornecedor de produtos e
serviços sem que o consumidor possa discutir o conteúdo
de suas cláusulas, restando apenas a opção de aderi a ele
ou não.
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Assim dispõe o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham
sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem
que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo.
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 O dispositivo mencionado estabelece algumas regras que o
fornecedor deve seguir ao elaborar tal contrato. Tais regras
visam facilitar que o consumidor tenha real conhecimento
quanto as cláusulas que eventualmente venham a limitar
seus direitos. Vejamos:

Art. 54. § 1° A inserção de cláusula no formulário não
desfigura a natureza de adesão do contrato.
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Art. 54. § 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória,
desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-
se o disposto no § 2° do artigo anterior.

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros
e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será
inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo
consumidor.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil
compreensão.
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 Importante destacar que apesar de o consumidor ter
aderido a um contrato de adesão que possua
cláusulas abusivas, estas cláusulas são
obrigatoriamente consideradas nulas de acordo com
Art.51 do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.
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 QUESTÃO DE CONCURSO

Analise a seguinte regra sobre o Código de Defesa do Consumidor:

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

( ) CERTA ( ) ERRADA
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 QUESTÃO DE CONCURSO

Analise a seguinte regra sobre o Código de Defesa do Consumidor:

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

( x ) CERTA ( ) ERRADA
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 QUESTÃO DE CONCURSO

Em relação aos contratos de adesão nas relações de consumo, analise os
enunciados seguintes, assinalando V ou F.

I. A inserção de cláusula no formulário descaracteriza a natureza de adesão do
contrato, por implicar negociação entre as partes. ( F )

II. Nos contratos de adesão não se admite cláusula resolutória, pois toda
resolução contratual deverá ser precedida de aviso, interpelação ou notificação
prévios. ( F )

III. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com
caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao
corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. ( V )
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 QUESTÃO DE CONCURSO

Em relação aos contratos de adesão nas relações de consumo, analise os
enunciados seguintes, assinalando V ou F.

I. A inserção de cláusula no formulário descaracteriza a natureza de adesão do
contrato, por implicar negociação entre as partes. ( )

II. Nos contratos de adesão não se admite cláusula resolutória, pois toda
resolução contratual deverá ser precedida de aviso, interpelação ou notificação
prévios. ( )

III. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com
caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao
corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. ( )


