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Em contrato de mútuo, avençou-se garantia fidejussória 
com expressa previsão de manutenção da fiança em caso 
de prorrogação do contrato principal. Diante da cobrança 
efetuada pela instituição financeira (mutuante) em face do 
fiador, este alega a nulidade da cláusula. 
 
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça: 
 
a) o fiador não permanece responsável a partir da 
prorrogação do contrato principal, tendo em vista que o 
artigo 819 do Código Civil estabelece que “a fiança dar-se-á 
por escrito, e não admite interpretação extensiva”; 
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b) o fiador permanece responsável tanto na hipótese 
em que há cláusula contratual prevendo a prorrogação 
automática da fiança quanto na hipótese em que 
ausente tal cláusula, em virtude do princípio segundo 
o qual o acessório segue o principal; 
 
c) a cláusula que estabelece a prorrogação automática 
da fiança é nula de pleno direito, por impor ao 
consumidor desvantagem exagerada, incompatível 
com a boa-fé e a equidade, violando, assim, o artigo 
51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; 
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d)  o fiador permanece responsável, considerando que 
a previsão de prorrogação automática da fiança não se 
afigura, por si só, abusiva, com a violação ao art. 51 
do Código de Defesa do Consumidor;  
 
e)  a cláusula que estabelece a prorrogação 
automática da fiança é válida, porquanto decorrente 
da autonomia da vontade, princípio que se encontra na 
base do sistema jurídico, podendo afastar inclusive o 
art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.  
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Nos contratos de compra e venda de móveis ou 
imóveis mediante pagamento em prestações, bem 
como nas alienações fiduciárias em garantia, 
consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que: 
 
a) estabeleçam a perda total das prestações pagas em 
benefício do credor que, em razão do inadimplemento, 
pleitear a resolução do contrato e a retomada do 
produto alienado. 
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b) estipularem que os contratos deverão ser expressos 
necessariamente em moeda corrente nacional. 
 
c) determinarem a compensação ou restituição das 
parcelas quitadas descontando as vantagens auferidas 
com a fruição e os prejuízos que o inadimplente ou 
desistente causou no grupo.  
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d) permitirem a retomada do bem. 
 
e) permitirem a consideração das parcelas já pagas 
quando da retomada do bem.  
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Indique qual das alternativas abaixo não corresponde 

a cláusula contratual abusiva listada no Código de 

Defesa do Consumidor:  

 

a) Que determine a utilização pactuada de arbitragem.  

 

b) Que transfira responsabilidades a terceiros.  

 

 

 



DIREITO DO CONSUMIDOR  

c) Que autorize o fornecedor a cancelar o contrato 

unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao 

consumidor. 

 

d) Que infrinja ou possibilite a violação de normas 

ambientais. 

 

e) Que possibilite a renúncia do direito de indenização por 

benfeitorias necessárias.  
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Art. 51.   
 
VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; 
 
III - transfiram responsabilidades a terceiros; 
 
XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato 
unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao 
consumidor; 
 
XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 
 
XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 
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Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 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 contato de 

promessa de compra e venda de imóvel por culpa de 

qualquer dos contratantes. 

 

(   ) CERTA      (   ) ERRADA   
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Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 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 contato de 

promessa de compra e venda de imóvel por culpa de 

qualquer dos contratantes. 

 

( X ) CERTA      (   ) ERRADA   
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CONTRATO DE COMPRA DEIMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO 
DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos 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 exclusiva do 
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha 
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso 
especial não provido. 


