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Pelo princípio da equivalência negocial, é garantida a 
igualdade de condições no momento da contratação ou de 
aperfeiçoamento da relação jurídica patrimonial. De acordo 
com a norma do inciso II, art. 6º, do CDC, fica estabelecido 
o compromisso de tratamento igual a todos os 
consumidores, consagrada a igualdade nas contratações.  
 
A respeito dessa equivalência, mais uma vez são oportunas 
as lições de Claudia Lima Marques, Antônio Herman V. 
Benjamin e Bruno Miragem: 
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“Com o advento do CDC, o contrato passa a ter seu 

equilíbrio, conteúdo ou equidade mais controlados, 

valorizando-se o seu sinalagma. Segundo Gernhuber, 

sinalagma é um elemento imanente estrutural dos 

contratos, é a dependência genética, condicionada 

e funcional de pelo menos duas prestações correspectivas, é 

o nexo final que, oriundo da vontade das partes, é moldado 

pela lei (Gernhuber, p. 52). 
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Sinalagma não significa apenas bilateralidade, como muitos 

acreditam, influenciados pelo art. 1.102 do Code Civil 

francês, mas sim contrato, convenção, é um modelo de 

organização (Organisationmodell) das relações privadas 

(etimologicamente, a palavra grega significa contrato ou 

convenção e só no direito romano, e em sua interpretação 

na Idade Média, passou a ser considerada sinônimo de 

bilateralidade perfeita nos contratos). 
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O papel preponderante da lei sobre a vontade das partes, 

a impor uma maior boa-fé nas relações de mercado, conduz 

o ordenamento jurídico a controlar mais efetivamente este 

sinalagma e, por consequência, o equilíbrio contratual”. 
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A par dessa tentativa de concretizar a igualdade, 

fundamentada na isonomia constitucional, no máximo, o 

que se pode aceitar são privilégios aos consumidores que 

necessitem de proteção especial, tidos como 

hipervulneráveis, caso de idosos, portadores de 

deficiências, crianças e adolescentes, que merecem 

proteção por duplo ou triplo motivo. 
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No contexto de equivalência, o Código de Defesa do 

Consumidor veda que os destinatários finais sejam 

expostos a práticas desproporcionais, o que pode ser 

sentido pela inteligência dos arts. 39 e 51, que afastam, 

respectivamente, determinadas cláusulas e práticas 

abusivas, geradoras de nulidade absoluta e de 

responsabilidade civil, dependendo do caso concreto. 
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Além disso, o art. 8º da Lei Consumerista estabelece a 

vedação de produtos e serviços que acarretem riscos à 

saúde dos consumidores, sem exceção, o que também vai 

ao encontro à tentativa de igualdade de tratamento.  

 

Em tais situações, no caso de danos, todos terão direito à 

reparação integral, patrimonial, moral e estética, aplicando-

se a teoria própria de responsabilidade civil, prevista pela 

Lei 8.078/1990. 
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Ademais, pelo princípio da equivalência negocial, assegura-
se ao consumidor o direito de conhecer o produto ou o 
serviço que está adquirindo, de acordo com a ideia de plena 
liberdade de escolha e do dever anexo de informar.  
 
É oportuno, nesse sentido, citar o Decreto 4.680, de abril de 
2003, que regulamenta o direito à informação, prevendo o 
seu art. 1º o dever dos fornecedores de informar quanto aos 
“alimentos e ingredientes alimentares destinados ao 
consumo humano ou animal, que contenham ou sejam 
produzidos a partir de organismos geneticamente 
modificados, sem prejuízo do cumprimento das demais 
normas aplicáveis”. 
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De acordo com essa estrutura proporcional, a lei proíbe 

qualquer tipo de discriminação no momento de contratar, 

sob o pretexto constitucional de que todos são iguais 

perante a lei, existindo também o dever de o prestador ou 

fornecedor informar todos sobre os riscos inerentes à 

prestação ou ao fornecimento. 

 

 



Princípios Gerais 

 
 
Essa é a lógica e o sentido do que consta no art. 9º da Lei 
8.078/1990, ao consagrar o dever de informar quanto aos 
produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à 
saúde e segurança.  
 
Esse comando legal mantém relação íntima com a segunda 
geração de direitos, relacionada com o princípio da 
igualdade lato sensu, ou isonomia, previsto no art. 5º, 
caput, da CF/1988.  Na prática, tem-se exigido o respeito a 
esse dever por parte dos fornecedores e prestadores, 
chegando-se a impor graves 2.9. consequências, inclusive 
penais, no caso do seu descumprimento. 
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Por tudo isso, percebe-se um contato direto entre o 

princípio da equivalência negocial e a boa-fé objetiva, 

havendo uma exigência de condutas de lealdade por parte 

dos profissionais da relação de consumo, que deverão, de 

maneira igualitária, fornecer condições iguais nas fases  

pré-contratual, contratual e pós-contratual do negócio 

jurídico. 
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A encerrar este tópico, tendo a coletividade como objeto de 

tratamento legal, o art. 10 do Código Consumerista veda ao 

fornecedor a conduta de colocar no mercado produto ou 

serviço que apresente alto grau de nocividade à saúde e à 

segurança de todos, o que, de igual modo, é expressão 

correta do princípio da equivalência. 
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Nesse caso, há o dever geral de vigilância e 
informação, que atinge inclusive a fase pós-contratual, 
momento posterior ao do aperfeiçoamento do contrato. 
Para as situações em que houver danos coletivos, os arts. 
81 e 82 do Código Consumerista trazem a possibilidade de 
defesa de interesses e direitos individuais homogêneos, 
coletivos em sentido estrito e difusos, o que é grande 
repercussão do princípio ora comentado, haja vista 
somente ser possível a proteção coletiva nos casos de 
equivalência entre os prejudicados. 
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