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Cláusulas Abusivas 

CLÁUSULAS QUE POSSIBILITEM A RENÚNCIA DO 
DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR  
BENFEITORIAS NECESSÁRIAS 
(ART. 51, INC. XVI, DO CDC) 



Cláusulas Abusivas 

Nos termos dos arts. 96 e 97 do Código Civil, as benfeitorias como bens 

acessórios são melhoramentos ou acrescidos introduzidos em um bem 

principal, classificadas quanto à essencialidade em necessárias, úteis e 

voluptuárias. Nos termos da lei, são necessárias as benfeitorias que visam à 

conservação do bem principal, tidas como essenciais ao último. As 

benfeitorias úteis são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem 

principal. Por fim, as voluptuárias são as de mero deleite ou recreio, que não 

aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou 

sejam de elevado valor. 
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Benfeitorias necessárias são aquelas que, a teor do art. 

96, § 3°, do CC, têm por fim conservar a coisa ou evitar 

que se deteriore (ex.: conserto do teto de uma casa 

evitando sua ruína). Então, quando o consumidor 

precisar realizar qualquer benfeitoria necessária, terá 

sempre o direito de ser ressarcido pelos gastos 

efetuados, ainda que exista cláusula excluindo tal direito. 



Cláusulas Abusivas 

Diante da relação de essencialidade com o bem 

principal, o Código do Consumidor deduz como abusiva 

a cláusula de renúncia às benfeitorias necessárias. Não 

se pode esquecer da presunção de boa-fé a favor do 

consumidor, a gerar o direito de indenização por tais 

benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. 



Cláusulas Abusivas 

A previsão consumerista em comento tem grande 

concreção prática, em casos relativos a compromissos 

de compra e venda de imóveis celebrados com 

incorporadoras ou outros profissionais que são 

inadimplidos pelos consumidores, sendo forçoso 

reconhecer o direito a tais benfeitorias. Por todos os 

inúmeros julgados: 
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Nulidade da cláusula que nega o direito à indenização pelas 

benfeitorias necessárias e úteis. Não cabimento de direito 

de retenção. Ausência de discriminação, na hipótese, das 

benfeitorias necessárias. Reforma parcial da R. Sentença. 

Dá-se parcial provimento ao recurso” (TJSP – Apelação 

Cível 9057567- 26.2006.8.26.0000 – Acórdão 4988092, 

Araçatuba – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. 

Christine Santini – j. 23.02.2011 – DJESP 07.04.2011). 
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Atenção! 

Vale lembrar que, para o STJ, os contratos de locação 

predial urbana não estão submetidos aos dispositivos 

do CDC. Isso porque o art. 35 da Lei no 8.245/1991 

(lei que dispõe sobre as locações prediais urbanas) 

possibilita que cláusula contratual exclua o dever de 

indenização pelas benfeitorias necessárias. 
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"Não é nula, nos contratos de locação urbana, a cláusula 

que estabelece a renúncia ao direito de retenção ou 

indenização por benfeitorias. Não se aplica às relações 

regidas pela Lei no 8.245/1991, porquanto lei específica, 

o Código do Consumidor {STJ, REsp. 575020/RS, Rei. 

José Arnaldo da Fonseca, DJ 08/111 2004}. 
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Finalmente, em relação à proteção contratual, a 

Secretaria de Direito Econômico (atualmente Secretaria 

Nacional do Consumidor) do Ministério da Justiça emite 

portarias informando sobre as cláusulas que entende por 

abusivas.423 Leonardo Bessa bem expõe que "a SDE, 

quando edita elenco de novas cláusulas abusivas, na 

verdade, está apenas explicitando conclusões que podem 

ser extraídas diretamente da Lei no 8.078/1990. 



Cláusulas Abusivas 

Objetiva-se, com esse procedimento, conferir maior 

segurança e objetividade à análise da validade de 

determinadas cláusulas inseridas, especialmente, em 

contratos de adesão. A lista de cláusulas abusivas 

indicada pelo SDE é, também, um importante 

parâmetro para atuação uniforme dos Procons." 
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