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Cláusulas Abusivas 

CLÁUSULAS QUE PERMITAM AO FORNECEDOR, 
DIRETA OU INDIRETAMENTE, VARIAÇÃO DO PREÇO 

DE MANEIRA UNILATERAL  
(ART. 51, INC. X, DO CDC) 



Cláusulas Abusivas 

O reconhecimento da abusividade tem relação com a 

vedação do enriquecimento sem causa, tendo o 

preceito grande aplicação no Brasil, diante de 

numerosos abusos cometidos. Além disso, a 

declaração de nulidade visa à manutenção do 

equilíbrio do negócio, de sua base objetiva.  

 
 



Cláusulas Abusivas 

Como leciona Rizzatto Nunes 

 

 “A regra, é verdade, dirige-se aos casos em que o 

negócio já foi firmado, uma vez que, no sistema de 

liberdade de preços atualmente vigente no País, o valor 

inicialmente é fixado de forma livre pelo fornecedor. O 

que ele não pode é fazer modifica-lo para aumentá-lo 

após ter efetuado a transação”. 



Cláusulas Abusivas 

Para ilustrar, não pode uma escola valer-se de uma cláusula para 

aumentar sem qualquer justificativa a mensalidade inicialmente 

contratada, com vistas ao locupletamento sem razão. Do mesmo modo, o 

financiamento em crediário não pode trazer cláusulas que alteram 

substancialmente o preço no decorrer do negócio de trato sucessivo, 

gerando onerosidade excessiva (TJRS – Apelação Cível 70025540824, 

Novo Hamburgo – Décima Segunda Câmara Cível – Rel. Des. Orlando 

Heemann Junior – j. 18.12.2008 – DOERS 12.01.2009, p. 72). 



Cláusulas Abusivas 

A mesma premissa de vedação do desequilíbrio vale para 

os contratos de plano de saúde, como se tem 

reconhecido na prática, em que as empresas impõem 

aumentos abusivos com fundamento em cláusulas de 

variação unilateral (TJSP – Apelação APL 994.07.026282-

4 – Acórdão 4668039, São Paulo – Primeira Câmara de 

Direito Privado – Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk – j. 

10.08.2010 – DJESP 10.09.2010). 



Cláusulas Abusivas 

Cláusula que permita o fornecedor alterar, ao seu livre-

arbítrio, o preço no contrato de consumo é inválida, 

pois acarretaria um desequilíbrio na relação jurídica, 

privilegiando o fornecedor em detrimento do 

consumidor. Qualquer alteração superveniente à 

formação contratual, deverá ser convencionada pelas 

partes, em igualdade de condições. 



Cláusulas Abusivas 

Cláusula que permita o fornecedor alterar, ao seu livre-

arbítrio, o preço no contrato de consumo é inválida, 

pois acarretaria um desequilíbrio na relação jurídica, 

privilegiando o fornecedor em detrimento do 

consumidor. Qualquer alteração superveniente à 

formação contratual, deverá ser convencionada pelas 

partes, em igualdade de condições. 



Cláusulas Abusivas 

CLÁUSULAS QUE AUTORIZEM O FORNECEDOR A 
CANCELAR O CONTRATO UNILATERALMENTE, SEM 

QUE IGUAL DIREITO SEJA  
CONFERIDO AO CONSUMIDOR  

(ART. 51, INC. XI, DO CDC) 



Cláusulas Abusivas 

O CDC encerra no inciso em comento um importante 

controle sobre o direito de resilição contratual, mais uma 

vez vedando uma cláusula puramente potestativa, 

denominada cláusula de rescisão unilateral ou de 

cancelamento unilateral. Reside por igual no conteúdo da 

norma a máxima que veda o comportamento contraditório, 

relacionada à boa-fé objetiva e às justas expectativas 

depositadas no negócio jurídico (venire contra factum 

proprium non potest). 



Cláusulas Abusivas 

A cláusula em questão merece um cuidado especial nos 

contratos cativos de longa duração, especialmente nos 

contratos de plano de saúde, em que a finalidade tem 

relação com a tutela da vida e da integridade físico-

psíquica. Numerosos são os julgados que reconhecem a 

nulidade da referida cláusula em casos tais. 



Cláusulas Abusivas 

A título de exemplo, do STJ, colaciona-se: “Consumidor. 

Plano de saúde. Cláusula abusiva. Nulidade. Rescisão 

unilateral do contrato pela seguradora. Lei 9.656/1998. É 

nula, por expressa previsão legal, e em razão de sua 

abusividade, a cláusula inserida em contrato de plano de 

saúde que permite a sua rescisão unilateral pela 

seguradora, sob simples alegação de inviabilidade de 

manutenção da avença. Recurso provido” (STJ – REsp 

602.397/RS).  



Cláusulas Abusivas 

Ainda, de forma contundente, do Tribunal do Rio Grande do 

Sul: “O cancelamento unilateral da apólice é inadmissível, 

sendo abusiva a cláusula que o prevê, nos termos do art. 

51, IV e XI do CDC. A seguradora não pode impor ao 

segurado, depois de tantos anos de contratação, o 

cancelamento unilateral da apólice, pena de quebra do 

contrato. Dano moral não configurado, uma vez que o mero 

descumprimento contratual não dá ensejo a tal reparação” 

(TJRS – Apelação Cível 70030813992).  



Cláusulas Abusivas 

Após a celebração do contrato, os contratantes têm o dever 

de cumprir com suas obrigações. Possibilitar somente a 

uma das partes, no caso o fornecedor, a opção de cancelar o 

contrato (resilição), causaria um grave desequilíbrio na 

relação, uma vez que geraria sensação de insegurança e 

incerteza ao consumidor. Assim, tal direito deve também 

ser concedido ao consumidor, colocando as partes em 

posição contratual de igualdade e equilíbrio. 



Cláusulas Abusivas 

Jurisprudência STJ: 

 

É abusivo o cancelamento do limite de crédito em 

contrato de conta corrente vigente, sem que o correntista 

seja previamente comunicado (STJ, REsp. 621577fRO, 

Rela. Min". Nancy Andrighi, DJ 23/08/2004). 
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