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RESUMO

OLIVEIRA, Lorena Maria Bessa de. A Aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor às Instituições Bancárias Brasileiras. 2005. f. ___. Dissertação de 
Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

O CDC, apesar de quase 15 anos de existência, ainda traz consigo vários pontos 
polêmicos e indagações quanto à extensão de sua aplicabilidade. Muitas dessas 
questões existem em função da tentativa de grupos de fornecedores se esquivar das 
obrigações introduzidas pelos CDC, já que, tiveram o poder amenizado frente aos 
consumidores. Diante deste cenário, os Bancos, por intermédio da Febraban, 
impetraram a ADIN nº 2591, com o propósito de sustentar a posição de que as 
disposições do CDC não seriam aplicáveis aos Bancos, além de pretenderem que 
fosse retirado do texto do CDC a expressão: “atividades de natureza bancária, 
financeira e de crédito”. Todavia, a dita ADIN foi julgada improcedente em 07 de 
junho de 2006. Na verdade, apesar de aparentemente estamos tratando de uma 
questão incontroversa, não se trata de uma equação tão simples assim. Existem 
vários aspectos polêmicos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência que 
demonstram que a questão ainda não encontrou um entendimento pacífico. E é 
exatamente este o ponto enfocado no presente estudo que visa investigar em que 
medida as atividades exercidas pelos bancos estão inseridas dentro do campo de 
aplicação do CDC. Para isso, enfrentaremos os diversos posicionamentos 
doutrinários e jurisprudenciais existentes, para reforçar os argumentos em prol da 
aplicação do CDC aos bancos, especificamente aos seus contratos, e ao mesmo 
tempo, destacar e aprofundar a crítica à doutrina favorável à tese de sua exclusão. 
.

Palavras-chave: Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Bancos
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ABSTRACT

OLIVEIRA, Lorena Maria Bessa de. The aplication of the Consumer Defense Code to 
the Bancariam Brasilian Institution. 2005. f. ___. Master Degree – Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife.

The CDC, although almost 15 years of existence, still brings a lot of controversial 
points and questions about the extension of its applicability. Many of these questions 
exist in function of the attempt of groups of suppliers to run away of the obligations 
introduced for the CDC, because they had had your power brightened up in front of 
the consumers. Ahead of this scene, the Banks, for intermediary of the Febraban, 
had petitioned the ADIN nº 2591, with the intention to support the position of that the 
disposals of the CDC would not be applicable to him, beyond intending that the 
expression was removed of the text of the CDC: “activities of banking, financial 
nature and of credit”. However, the said ADIN was judged unfounded in 07 of June of 
2006. In the truth, although apparently we are dealing with an undisputed question, 
one is not about a so simple equation thus. Some controversial aspects exist, as 
much in the doctrine how much in the jurisprudence that demonstrate that the 
question not yet found a pacific agreement. And it is this the exactly point focused in 
the present study that it aims at to investigate where measured the activities exerted 
for the banks they are inserted inside of the field of application of the CDC. For this, 
we will face the diverse existing doctrinal and jurisprudenciais positionings, to 
strengthen the arguments in favor of the application of the CDC to the banks, 
specifically to its contracts, and at the same time, to detach and to deepen the critical 
one to the doctrine favorable to the thesis of its exclusion.

Keywords: Consumer Defense Code. Application. Bancariam Institutions.
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INTRODUÇÃO

A necessidade de proteção ao consumidor surgiu como conseqüência do 

advento da Revolução Industrial, que gerou a divisão da sociedade em dois grandes 

grupos: o dos produtores e o dos consumidores.

Apesar da posição da teoria econômica clássica, que colocava o 

consumidor como o centro e a razão de todo o processo produtivo12, o regime de 

produção em massa fez nascer uma evidente submissão desse consumidor aos 

titulares do poder sobre os bens de produção.

Desta feita, a qualidade ou a utilidade dos bens produzidos foi sacrificada 

em prol da produção em grande quantidade e do interesse pela obtenção de um 

montante de lucros cada vez mais elevado.

Nesse sentido, tiveram início as primeiras manifestações de desequilíbrio 

nas relações entre consumidores e produtores. A concentração de capital existente 

nas mãos dos produtores teve o condão de provocar a desigualdade na relação de 

consumo, na qual, de um lado havia aqueles economicamente mais fortes e, de 

outro lado, aqueles vulneráveis e hipossuficientes.

                                                
1 Adam Smith acreditava que “todo o indivíduo... esforça-se continuamente para encontrar o emprego mais 
vantajoso para o capital, seja ele qual for, que estiver sob seu comando” SMITH, Adam. The Wealth of 
Nations. Nova York: Modern Library, 1937, p. 421. 
2 É no sentido de otimização do processo produtivo que o consumidor é importante para a teoria clássica. 
Segundo HUNT & SHERMAN “Os indivíduos desprovidos de capital estão sempre procurando o emprego que 
lhes ofereça o maior retorno monetário possível pelo seu trabalho. Se ambos, capitalistas e trabalhadores, 
ficassem entregues à própria sorte, o interesse próprio os levaria a empregar o seu capital ou o seu trabalho onde 
este fosse mais produtivo. O interesse pelo lucro faria com que a escolha recaísse naturalmente sobre a produção 
de um bem que corresponderia à necessidade das pessoas e que elas estariam dispostas a adquirir. Os produtores 
dos mais variados bens devem concorrer no mercado e disputar os dólares dos consumidores. O produtor que 
oferecer o produto de melhor qualidade atrairá mais consumidores” HUNT, E. K. & SHERMAN, Howard J. 
História do Pensamento Econômico. 2ª Edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1978, p. 61. 
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Ao longo do tempo, esse desequilíbrio se amplificou, com tal intensidade 

que se tornou evidente aos legisladores a necessidade urgente de uma lei 

específica, haja vista a inadequação do direito tradicional a essa nova problemática.

Todavia, não foi instantânea tal mudança, essa necessidade latente foi 

lentamente percebida, à medida que toda sorte de abusos eram praticados e, por 

isso, os consumidores ficaram reduzidos a uma situação de absoluta inferioridade.

Com o advento da legislação protetiva especial, surge o direito do 

consumidor, como ramo novo, cujo objetivo é, justamente, sanar esse desequilíbrio 

existente na relação de consumo, entre a parte economicamente mais forte, que age 

com interesse de lucro, e aquela parte vulnerável, que atua nessa relação por 

necessidade.

Na verdade, o grande mérito dessa legislação protetiva é que ela atinge 

as duas partes conflitantes da relação de consumo, pois além de possibilitar a 

defesa dos direitos dos consumidores, também atua na manutenção da livre

iniciativa e da defesa da livre concorrência, atingindo, assim, indiretamente os 

fornecedores, que não poderão se preocupar apenas com a qualidade dos seus 

produtos e serviços e com a segurança da sociedade consumidora.

No que tange o direito bancário, as regras jurídicas relativas ao mercado 

de crédito historicamente se desenvolveram à margem dos conceitos estabelecidos 

pelo direito do consumidor, de forma que até épocas recentes era essencialmente 

um direito comercial, já que esta não era apenas a condição do banqueiro, mas 

também de seus clientes, que buscavam o mercado de crédito para satisfazer as 

suas necessidades profissionais (daí ser considerado como direito 

comercial/mercantil).
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Com o incremento do nível de vida, a partir da revolução industrial, 

surgiram os fenômenos da poupança e do crédito popular e da fundamental 

assistência das casas de poupança. Esse processo de generalização da atividade 

bancária se aprofundou com a marcante aparição da sociedade de consumo que, de 

alguma maneira, é também uma sociedade “bancarizada”, na medida em que os 

consumidores são compelidos ao crédito para incrementar o seu consumo, e as 

empresas se servem cada vez mais do sistema bancário para facilitar as suas 

operações.

É nesse contexto que a desigualdade estrutural dos consumidores como 

débeis contratantes, ao invés de desaparecer, aumenta significativamente, haja vista 

a maior superioridade dos bancos e demais instituições financeiras, que são sempre, 

e invariavelmente, grandes empresas (muitas vezes vinculadas a grandes 

corporações multinacionais) em comparação com as outras empresas, e a especial 

situação de inferioridade de quem está pedindo a concessão de crédito.

De qualquer sorte, o correto tratamento desse setor, onde não só a 

proteção do consumidor é de grande importância, como também se manter a 

solvência das entidades financeiras, peças-chave do sistema econômico, tem 

exigido uma combinação entre o intervencionismo público, que controla tanto o 

acesso como o desenvolvimento da atividade bancária com mecanismos de direito 

privado, como os novos regulamentos dos contratos bancários e as condições gerais 

de contratação.

Indaga-se, portanto, como seria a aplicação do código de defesa do 

consumidor a esse segmento tão peculiar e economicamente importante, no qual o 

desequilíbrio na relação jurídica é ainda mais drástico do que nos negócios jurídicos 

comuns.
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Esse é o ambiente que serve de pano de fundo para o desenvolvimento 

desse trabalho, que visa investigar se as práticas exercidas pelos bancos estão 

realmente inseridas no campo de aplicação do CDC e, em caso afirmativo, em que 

medida essas normas são aplicáveis. 

Para atender ao objetivo da pesquisa foram estudados de forma 

pormenorizada:

a) Os conceitos básicos contidos no CDC, principalmente o conceito de 

consumidor, o de fornecedor e o de produto/serviço, que são determinantes para 

configurar a relação jurídica de consumo.

b) O funcionamento e estruturação do Sistema Financeiro Nacional, com o 

propósito de situar as instituições bancárias dentro do seu âmbito organizacional.

c) O banco e suas respectivas operações, definindo a natureza jurídica das 

atividades bancárias, a fim de demonstrar a sua qualidade de fornecedor.

d) Os contratos bancários, nos quais se buscou, além de sua descrição 

conceitual, a análise doutrinária e jurisprudencial do enquadramento individual de 

cada um deles como contrato de consumo.

e) A relação bancária de consumo, através da aplicação das informações 

levantadas nos itens anteriores, situando os seus componentes (consumidor, 

fornecedor, produto/serviço), dentro do contexto estabelecido pelo CDC, enfrentando 

os diversos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais existentes, para reforçar 

os argumentos em prol da aplicação do CDC às instituições bancárias e, ao mesmo 

tempo, destacar e aprofundar a crítica à doutrina favorável à tese da sua exclusão.

Apesar da ADIN 2591 ter sido julgada improcedente pelo STF, aplicando-se 

portanto o CDC às instituições bancárias, a importância do tema se dá ante o fato de 

ainda haver muitos aspectos polêmicos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, 
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principalmente no que tange à aplicação do CDC aos contratos bancários, não 

havendo pois uma aplicação irrestrita, devendo ser analisado minunciosamente, 

caso a caso.
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CAPÍTULO I – CONCEITOS JURÍDICOS BÁSICOS

1.1. RELAÇÃO DE CONSUMO

O conceito da relação de consumo é de grande importância, em função 

do caráter multidisciplinar do direito do consumidor3, todavia, o capítulo II do Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor, apesar de fazer uma referência à política 

nacional das relações de consumo, não traz a definição desse tipo de relação. 

Dessa forma, essa definição é feita através da conceituação dos elementos que a 

constituem4.

Na seara do Direito Civil, vemos que bem consumível é aquele cujo uso 

importa a destruição imediata de sua substância5. Já a idéia de consumo, que 

interessa nas relações consumeristas, implica obrigatoriamente na circulação do 

bem ou serviço, pois o consumo de bens ou mesmo a prestação de serviços 

produzidos ou realizados pelo próprio consumidor, ou seja, efetivado de forma 

unilateral, não é objeto de interesse do direito consumerista, haja vista que toda a 

relação de consumo envolve basicamente duas partes bem definidas. 6

Explicando melhor, sabemos que o homem não vive sem a sociedade7, 

assim como a sociedade não vive sem o direito, e o direito, como fruto da natureza 

humana, logo produto cultural, depende da vida em sociedade para concretizar os 

                                                
3 GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio H. V. ; FINK, Daniel R. et. al. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 8º Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 
19.
4 Acerca do assunto, Alinne Novais observa que “É interessante notar que o CDC faz uso de uma técnica não 
muito comum e altamente criticada pela doutrina, a de elaborar conceitos legais.” NOVAIS, Alinne A. L.. A 
Teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 17. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 113.
5 Vide art. 86 do Código Civil Brasileiro
6 GRINOVER, op. cit., p. 31.
7 Nesse sentido Hector Santana conclui que “a vida em sociedade é uma necessidade indeclinável”. SANTANA, 
Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 22. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 56.
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seus propósitos. E o direito do consumidor, como ramo autônomo do direito que é, 

depende mais ainda da sociedade, pois existe essencialmente em função do 

“relacionamento humano na sociedade de consumo.” 8

Por conseguinte, verifica-se que a relação de consumo se trata de uma 

relação jurídica por excelência9, na qual se encontram presentes todos os seus 

elementos: o sujeito ativo (o consumidor); o sujeito passivo (o fornecedor), o objeto 

(a prestação por parte do fornecedor, ou seja, o fornecimento de bens e serviços) e, 

por fim, o vínculo de atributividade e o fato propulsor apto a gerar conseqüências 

jurídicas10. 

O prof. Carlos Alberto Bittar11 traz uma ampla concepção quando fala em 

relação de consumo, que trata da “função de satisfação de necessidades para as 

quais convergem todas as operações de produção, intermediação e colocação de 

produtos ou de serviços no mercado adquirente e utente final”. Acrescenta ainda que 

“as relações que se submetem ao sistema do Código são as referenciadas ao uso 

pessoal ou privado de bens ou de serviços, compreendendo sua aquisição, ou 

utilização, para a satisfação de necessidades ou de interesses de ordem particular”.

Para melhor visualização da matéria, é de bom alvitre destacar que, na 

verdade, o que individualiza a relação de consumo, é o fato de envolver um bem de 

consumo e não um bem de produção. Na economia, esse conceito se distingue 

porque os bens de consumo são aqueles que se prestam a satisfazer as 

necessidades das pessoas, enquanto que os bens de produção são aqueles que se 

prestam à produção de outros bens. 
                                                
8 BENJAMIN, Antônio H. V. O Conceito jurídico do Consumidor. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 
(628), fevereiro de 1988, p. 73. 
9 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004, 
p. 39.
10 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 59.
11 BITTAR, Carlos A. Direitos do Consumidor - Código de Defesa do Consumidor ( lei 8.078 de 11 de 
setembro de 1990). 4ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 1991, pp. 23 e 24.
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Por isso, não há o que se falar em relação de consumo, quando a relação 

envolver insumo, justamente por faltar a destinação final do bem. Cláudia Lima 

Marques interpreta a expressão destinatário final como o consumidor final, sendo 

aquele que “retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo, aquele 

que coloca um fim na cadeia de produção e não aquele que utiliza o bem para 

continuar a produzir ou na cadeia de serviço”12.

Está claramente demonstrado, portanto, que para uma relação jurídica 

poder ser qualificada como uma relação de consumo os seguintes elementos devem 

estar presentes: a) sujeitos: consumidor e fornecedor, conforme conceituado pela 

norma específica; b) a destinação final do bem ou serviço deve ser o consumo; c) o 

bem deve ser “de consumo”, portanto; d) o fornecedor deve estar transferindo o bem 

ou serviço dentro do âmbito de sua atividade profissional13. 

Desta feita, concluímos que a relação de consumo é uma relação jurídica 

que, devido a seus precedentes normativos, recebe essa qualificação, no momento 

em que o legislador a separa dos demais tipos de relação jurídica, utilizando 

justamente o critério da destinação final do bem transferido.

Senão vejamos, entende-se por Direito do Consumidor, o agrupamento 

de normas jurídicas que visam regular as relações estabelecidas entre a pessoa do 

                                                
12 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 71.
13 Segundo Paulo Luiz Netto Lobo, “dá-se a relação de consumo quando coisas ou serviços são fornecidos ao 
consumidor por quem exerce atividade econômico-jurídica permanente (fornecedor). Atividade é um complexo 
de atos teleologicamente orientados, tendo continuidade e duração e dirigidos a um fim. A atividade deve 
sempre tender a um resultado, constituindo um comportamento orientado”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. 
Responsabilidade por Vícios nas Relações de Consumo. Disponível em <www.brasilcon.org.br/artigos.asp.> 
Acesso em 15/02/2006. p. 3, 2006.
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consumidor e do fornecedor14. Esta relação, denominada de relação jurídica de 

consumo, é, então, no ensinamento de Cláudio Bonatto15

o vínculo que se estabelece entre um consumidor destinatário final, e 
entes a ele equiparados, e um fornecedor profissional, decorrente de um 
ato de consumo, o qual sofre a incidência de norma jurídica específica, 
com o objetivo de harmonizar as interações naturalmente desiguais da 
sociedade moderna de massa.

Maria Antonieta Zanardo Donato16 concebe a relação jurídica de consumo 

a partir da idéia de poder, considerando que o fornecedor tem um poder e o 

consumidor um vínculo correspondente. 

Em decorrência dessa concepção, a autora se afasta da noção tradicional 

de relação jurídica, que tem direitos e deveres correlatos, e busca uma equivalência 

material entre as prestações, ao mesmo tempo em que se aproxima das 

peculiaridades existentes na relação jurídica de consumo que, notadamente, exigem 

um sistema protetivo especial.

A nova sociedade de consumo trouxe muitos benefícios para a sociedade 

em geral, todavia, no que tange o equilíbrio contratual, a posição do consumidor 

nesse modelo, piorou muito, ao invés de melhorar17.

O CDC tem por finalidade justamente reequilibrar as relações de 

consumo18, harmonizando e dando maior transparência às relações contratuais no 

mercado brasileiro.

                                                
14 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor, 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004, 
pp. 68 e 69.
15 BONATTO, Cláudio. MORAES, Paulo V. D. P. Questões Controvertidas no Código de Defesa do 
Consumidor. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
16

DONATO, Maria Antonieta Zanardo. A Proteção do Consumidor: Conceito e Extensão. Biblioteca do 
Direito do Consumidor, vol. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 70. 
17 GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio H. V. ; FINK, Daniel R. et. al. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, 8º ed.. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 6.
18 Ibidem, p. 7.
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É interessante frisar que a necessidade da tutela legal do consumidor 

existe em função de sua notória vulnerabilidade face o incremento da vida 

contratual, a massificação dos contratos e a concentração de capitais e de força 

econômica na nova sociedade de consumo.19

Cláudia Lima Marques apresenta a vulnerabilidade como sendo 

decorrente do princípio de igualdade/desigualdade entre os sujeitos, na qual para o 

alcance da justiça se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. 

Afirma ainda que:

a vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, um estado inerente de risco 
ou um sinal de confrontação excessiva de interesses identificado no 
mercado, é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, 
que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação. A 
vulnerabilidade não é, pois, o fundamento das regras de proteção do sujeito 
mais fraco, é apenas a “explicação” dessas regras ou da atuação do 
legislador, é a técnica para as aplicar bem, é a noção instrumental que guia 
e ilumina a aplicação destas normas protetivas e reequilibradoras, à procura 
do fundamento da igualdade e da justiça eqüitativa.20

Logo, temos que o tratamento legal diferenciado concedido aos 

consumidores não ofende o princípio da isonomia, pois o que se busca é a 

igualdade material entre consumidores e fornecedores e não apenas a isonomia 

formal.21

Podemos classificar a vulnerabilidade em três espécies: a vulnerabilidade 

técnica, a econômica e a jurídica.

A vulnerabilidade técnica existe quando o consumidor não possui as 

informações quanto à forma de produção e utilização do bem, ou de execução do 

serviço. Em função dessa falta de conhecimentos específicos, o consumidor fica em 

                                                
19 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, pp. 589 e 590.
20 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 120.
21 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 46.
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situação de dependência em relação ao fornecedor, podendo, inclusive, ser 

facilmente enganado.22

No que concerne à vulnerabilidade econômica, esta se apresenta “pelo 

poderio econômico do fornecedor em relação ao consumidor”, gerando uma 

desproporção de forças em prol do fornecedor.23

Já a vulnerabilidade jurídica relaciona-se com o acesso à justiça, 

vislumbrada pela dificuldade do consumidor em tutelar os seus direitos.24 “Esta 

vulnerabilidade, no sistema do CDC, é presumida para o consumidor não 

profissional e para o consumidor pessoa física”.25

Convém esclarecer que o conceito de vulnerabilidade não se confunde 

com o conceito de hipossuficiência. A vulnerabilidade do consumidor existe por força 

de lei (art. 4º, I, do CDC), contudo nem todo consumidor é hipossuficiente, pois a 

hipossuficiência se trata de um conceito jurídico indeterminado, relacionado com a 

inversão do ônus da prova em processo civil nas relações de consumo, sendo, 

portanto, tema de direito processual, cabendo ao juiz a incumbência de dizer se o 

consumidor é ou não hipossuficiente.26

Outro ponto que merece destaque, dentro desse contexto, é o princípio da 

boa fé objetiva, presente no art. 4º, III do CDC, que busca a transparência, confiança 

e harmonia nas relações de consumo.

Vale destacar que o princípio da boa fé pode ser considerado o princípio 

máximo orientador do CDC27, cujas principais funções, segundo Pablo Stolze 

                                                
22 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 121.
23 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 47.
24 Ibidem, p. 47.
25 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Op. cit., p. 121.
26 SANTANA, Hector V. Op. cit., pp. 47 e 48.
27 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Op. cit., p. 124.
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Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho28:, são:  1) Função interpretativa e de 

colmatação, a boa-fé objetiva serve de referencial hermenêutico ao aplicador do 

direito, e ainda serve também “como suporte de colmatação para orientar o 

magistrado em caso de integração de lacunas”29; 2) Função criadora de deveres 

jurídicos anexos, a saber: o dever de lealdade e confiança recíprocos, o dever de 

assistência, o dever de informação e o dever de sigilo ou confidencialidade e 3) 

Função delimitadora do exercício de direitos subjetivos, por meio da boa-fé se busca 

evitar o exercício abusivo dos direitos subjetivos30.

Por fim, é preciso destacar que o artigo inaugural do CDC é 

extremamente importante para a compreensão de todo o subsistema das relações 

de consumo, pois ele atribui às normas do Código de Defesa do Consumidor um 

caráter de ordem pública e um interesse social.31

A respeito das normas de ordem pública, estas se contrapõem às normas 

de ordem privada. Aquelas são caracterizadas pela imperatividade absoluta, que 

ordenam ou proíbem determinadas condutas humanas de modo absoluto, sendo 

cogentes, ou seja, não comportam disposição ou derrogação pelas partes, pois 

versam sobre direitos fundamentais que interessam ao bem comum.32

A locução “interesse social’, constante no art. 1º do CDC, autoriza a 

participação do Ministério Público em todas as demandas de consumo e estabelece 

                                                
28 GAGLIANO, Pablo S.; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. vol. IV, tomo 1. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 78.
29 Ibidem, p. 79.
30 Ibidem, pp. 80 a 86.
31 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 55.
32 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 17ª Edição. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2005, p.383.
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a sua legitimação para a defesa do consumidor em juízo, harmonizando-se com a 

finalidade institucional prevista nos arts. 127 e 129, IX, ambos da CF/88.33

De acordo com o entendimento de Cláudia Lima Marques34, “o CDC 

constitui verdadeiramente uma lei de função social, lei de ordem pública econômica, 

de origem claramente constitucional”. No momento em que uma lei de função social 

entra em vigor, as principais conseqüências são as modificações profundas nas 

relações juridicamente relevantes na sociedade.

As relações jurídicas, antes sob o domínio do dogma da autonomia da 

vontade, passaram a sofrer a intervenção imperativa dessa nova lei de função social, 

cuja finalidade precípua consiste na tutela de um grupo específico de indivíduos, 

considerados vulneráveis às praticas abusivas do livre mercado.35

1.2.CONSUMIDOR

1.2.1. CONSUMIDOR: UMA VISÃO PRELIMINAR

Ao lado do binômio produção/consumo, cumpre focalizar o binômio 

produtor(fornecedor)/consumidor. Na tentativa de conceituar o ato jurídico de 

consumo, surge a figura do agente capaz de praticar tal ato, cuja vontade faz com 

que passemos do mundo fático ao mundo jurídico. A este agente, que pratica o ato 

de adquirir, direta ou indiretamente, e de consumir, para satisfação de uma 

necessidade, damos o nome de CONSUMIDOR.

                                                
33 NERY JUNIOR, NELSON. Os princípios gerais do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. In: Revista 
de Direito do Consumidor, v. 3. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, jul-set, 1992, p. 51 e 52.
34 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 55.
35 Ibidem, p. 55.
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Segundo Alinne Arquette Leite Novaes36, “antes da promulgação do CDC, 

as expressões ‘consumidor’, ‘consumo’ e ‘fornecedor’ eram muito pouco utilizadas 

no Direito brasileiro”, sendo essas expressões muito mais utilizadas no universo de 

discussão de outras ciências, como a Economia e a Sociologia.

Completa ainda que: “Dessa forma, antes de ser elaborado um conceito 

jurídico de consumidor, foram construídos os conceitos sociológico e econômico 

desta figura”.37

Conforme a sua ótica, é inegável a contribuição da Sociologia e da 

Economia, tanto para uma melhor compreensão, por parte do direito, do fenômeno 

do consumo, quanto para a própria elucidação do conceito jurídico de consumidor.

Seguindo esse raciocínio, Thierry Bourgoignie38 destaca quatro 

características da função de consumo que também se prestam para caracterizar o 

consumidor:

a) a função de consumir se materializa por um ato qualquer, que destrua 

ou dê fim à vida econômica do bem. Não importa aqui de que forma jurídica ela se 

dê.

b) a função de consumo tem de ser vista em estrita relação com a 

produção e com outras funções econômicas.

c) o fenômeno do consumo refere-se também a uma função e não 

meramente ao ato técnico. O consumo reveste-se de dimensão coletiva.

d) todos os indivíduos são consumidores, uma vez que todos consomem. 

                                                
36 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 113.
37 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 116.
38 BOURGOIGNIE, Thierry. 0 Conceito Jurídico de Consumidor. In: Revista de Direito do Consumidor, v. 2, 
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, abr-jun, 1992, pp. 19 a 21.
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O conceito de consumidor é difuso, compreendendo trabalhador, 

empregador, pobre, rico, produtor, profissional etc. No momento em que se 

caracteriza a heterogeneidade dos consumidores, individualmente considerados, 

emerge a dificuldade de sua organização. É um grupo que não tem nada que os 

una, resultando a proteção, algo contraditório e divergente. Coloca-se a

ambigüidade de ter como consumidor também o produtor.

Assim, através desse enfoque, verifica-se que a existência desses quatro 

elementos tem o condão de gerar o caráter difuso dos interesses dos consumidores, 

fato este que dificulta a sua uniformização em um grupo econômico39.

A importância desta discussão sobre a consideração do consumidor como 

indivíduo dissociado ou como coletividade, formando uma classe homogênea, é a 

possibilidade de podermos falar em interesse difuso ou coletivo de uma categoria.

Todavia, mesmo havendo todas as diferenças entre os vários grupos de 

consumidores, persiste uma expectativa comum entre eles, principalmente no que 

tange a qualidade e segurança do produto ou serviço oferecido, que deve ser 

compatível com o seu preço, além de conter informações adequadas sobre seu uso 

e composição.

José Geraldo de Brito Filomeno40 considera que haveria uma contribuição 

bem mais relevante da economia do que da sociologia no conceito jurídico de 

consumidor contido no CDC: 

o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de 
caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão-somente o 
personagem que, no mercado de consumo, adquire bens ou, então, 
contrata a prestação de serviços, como destinatário final.

                                                
39 BOURGOIGNIE, Thierry. 0 Conceito Jurídico de Consumidor In: Revista de Direito do Consumidor, v. 2, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, abr-jun, 1992, p. 21.
40 GRINOVER, Ada Pellegrini. BENJAMIN, Antônio H. V. e FINK, Daniel Roberto et. al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 8º Edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, p. 27.
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Cláudia Lima Marques observa que o conceito de consumidor, contido na 

legislação, possui um caráter eminentemente teleológico, haja vista que:

o legislador brasileiro parece ter, em princípio, preferido uma definição mais 
objetiva de consumidor no art. 2º, caput. Necessário interpretar a expressão 
“destinatário final”. Destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem 
do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo, aquele que coloca um fim 
na cadeia de produção e não aquele que utiliza o bem para continuar a 
produzir ou na cadeia de serviço.41

Apesar do conceito jurídico de consumidor ter sido elaborado pelo 

legislador, alguns aspectos controvertidos permanecem presentes na doutrina.42

Muitas são as dúvidas sobre o conceito jurídico de consumidor. Como 

bem acentua Antônio Herman V. Benjamin43, pode-se identificar 

algumas áreas de disputa conceitual: 
a) quanto à natureza do sujeito protegido: pessoa natural ou jurídica;
b) quanto à necessidade do vínculo contratual: só quando há contrato ou, 
também nos casos de relações jurídicas extracontratuais;
c) quanto à finalidade da aquisição do bem ou do produto: para uso privado, 
pessoal, familiar, não profissional e comercial;
d) quanto à qualidade do objeto da relação de consumo: apenas bens ou 
também serviços;
e) quanto ao tipo de bens: só bens móveis ou também imóveis;
f) quanto ao tipo de serviço: só serviços privados ou também serviços 
públicos.

A verdade é que a figura do consumidor, mais ainda do que o consumo, 

foi totalmente ignorada, durante muito tempo, pelos diversos ordenamentos jurídicos. 

Por mais que busquemos formas indiretas de proteção ao consumidor no direito 

clássico romano, no Código Napoleônico, nos códigos oitocentistas, o máximo que 

podemos encontrar é a regulamentação da compra e venda, referente a vícios de 
                                                
41 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 71
42 No dizer de Paulo Luiz Netto Lôbo “mesmo quando a legislação define a figura de consumidor, como fez o 
CDC brasileiro (art. 2º), a controvérsia persiste, repercutindo a velha lição dos antigos de que não deve a lei 
definir.” LÔBO, Paulo Luiz Netto. Responsabilidade por Vícios nas Relações de Consumo. Disponível em 
<www.brasilcon.org.br/artigos.asp.> Acesso em 15/03/2006. p.3, 2006.
43 BENJAMIN, Antônio H. V. O Conceito jurídico do Consumidor. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. ( 
628), fevereiro de 1988, p. 67.
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mercadorias, tentativas de controle de preços, mas sempre no campo de proteção 

de interesses individuais, nunca coletivos44.

No Brasil, até 1990, só era possível encontrar menção ao ato de consumo 

na classificação dos bens, como no caso do artigo 51 do Código Civil Brasileiro de 

1916, para definir o que é bem consumível. Assim como a legislação brasileira, a 

legislação portuguesa referia-se apenas a consumo, tanto no Código Comercial, 

como no Código Civil, para definir quais eram os bens que não são comerciais, 

como também para definição de bem consumível. No direito comum, o consumidor 

aparece como comprador, vítima do acidente de consumo ( art. 17 do CDC ), 

destinatário da mensagem publicitária, segurado, mutuário, passageiro, inquilino.45

No mundo, os Estados Unidos se adiantaram e foram pioneiros na 

questão do reconhecimento dos direitos dos consumidores, por ocasião do 

pronunciamento do Presidente John Kennedy ao Congresso, em 15 de março de 

1962, sobre a relevância desses agentes econômicos e a ausência de proteção 

jurídica no contexto mundial.46

A doutrina jurídica européia só passou a reconhecer a figura jurídica do 

consumidor em 1973, a partir da Carta do Consumidor do Conselho da Europa, bem 

como a Lei Sueca de Vendas ao Consumidor de 1973, apesar da relevante atuação 

da ONU na estipulação da Resolução nº 2542, de 11 de dezembro de 1969, que 

assegurou os direitos dos consumidores.47

                                                
44 AMARAL, Luís Otávio de Oliveira. História e Fundamentos do Direito do Consumidor. In: Revista dos 
Tribunais, São Paulo, nº 648, v. 31, out. 1989, p. 33.
45 BENJAMIN, Antônio H. V. O Conceito jurídico do Consumidor. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. ( 
628), fevereiro de 1988, p. 70.
46 PINHEIRO, Juliana Santos. O Conceito Jurídico de Consumidor. In: TEPEDINO, Gustavo (coord). 
Problemas de Direito Civil-Constitucional. São Paulo: Editora Renovar, 2000, p. 328.
47 Ibidem, pp. 328 e 329.
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Atualmente, por mais que a expressão nos Estados Unidos e na Europa 

esteja definitivamente incorporada ao vocabulário jurídico, o conceito de consumidor 

não é pacífico, nem mesmo nos países que têm legislação específica.48

1.2.2. Conceito Jurídico

1.2.2.1. Elementos Integrantes do Conceito

A tarefa de encontrar uma definição jurídica de consumidor não é fácil, 

pois ele foi praticamente ignorado por todos os ordenamentos jurídicos até meados 

de 1960/70, quando, até então, não havia sequer uma idéia do que era o 

consumidor no contexto jurídico, assim reconhecido como uma categoria. 49

Os exemplos de conceitos legais que veremos adiante estão intimamente 

ligados aos conceitos econômicos. Apesar do esforço da doutrina, muitas são as 

abordagens até que cheguemos a algo satisfatório. Também não são tantos os 

textos legais que o define, como veremos nos tópicos seguintes.

O conceito de consumidor tem caráter difuso, podendo ser de maior ou 

menor amplitude. O grupo consumidor é de caráter heterogêneo, o que impede de 

formarmos uma imagem única a seu respeito.

Carlos Ferreira de Almeida50 conseguiu abstrair dos conceitos, já

consolidados, alguns elementos, agrupados da seguinte maneira:

                                                
48 PINHEIRO, Juliana Santos. O Conceito Jurídico de Consumidor. In: TEPEDINO, Gustavo (coord). 
Problemas de Direito Civil-Constitucional. São Paulo: Editora Renovar, 2000, pp. 330.
49 Ibidem, p. 328.
50 ALMEIDA, Carlos F. de. Os Direitos dos Consumidores. Coimbra: Livraria Almedina, 1982, pp. 208 a 217.
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a) elementos comuns de definição51 - são elementos presentes em todas as 

definições:

• subjetivo - pode ser pessoa física ou jurídica, embora não haja uma posição 

uniforme sobre esta última;

• objetivo - a utilização de bens ou serviços é uma constante nas definições, 

mas de extensão discutível (como por exemplo, exclusão de serviços públicos 

e instituições financeiras....);

• teleológico - os bens ou serviços devem ser destinados ao uso pessoal ou 

privado dos consumidores, ou seja, alheio à atividade profissional. Ele pode 

ser da própria pessoa que adquire o bem ou serviço ou daquele a quem, de 

forma indireta, faz o bem ou serviço chegar às suas mãos. 

b) elementos peculiares de cada definição52:

• relação negocial – existem definições que especificam, claramente, a 

necessidade de um contrato, ou de forma derivada, para que se inicie uma 

relação de consumo. Esta é a posição majoritária na doutrina. Todavia, essa 

posição é equivocada, pois além da existência do contrato vinculado ao 

consumo nem sempre ser necessária, ela contém uma grande falha que é a 

de limitar a condição de consumidor somente aquele que fizesse parte do 

contrato.

• relação intersubjetiva – Considera que a relação jurídica para definir 

consumidor é necessariamente polarizada, na qual há um sujeito que tem de 

se relacionar com outro para fazer circular o bem ou serviço. Leva em conta 

                                                
51 ALMEIDA, Carlos F. de. Os Direitos dos Consumidores. Coimbra: Livraria Almedina, 1982, pp. 208 a 217.
52 Ibidem, pp. 208 a 217.
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que o consumidor atua fora do seu âmbito profissional, podendo ser pessoa 

física ou entidades sem fins lucrativos, que se relacionam com empresas ou 

profissionais. Nessa abordagem, o ponto essencial para a caracterização do 

consumidor é o não exercício de atividade empresarial.

O conceito de consumidor não deve também ficar adstrito ao sujeito que é 

parte na relação jurídica de consumo e sim, incluir aqueles que o cercam, que fazem 

uso do bem ou serviço adquirido pelo sujeito parte da relação jurídica como, por 

exemplo, a família53.

Antônio Herman V. Benjamin54 observa a existência de três acepções do 

termo consumidor:

1) Neutra – Influenciada tanto pela Economia como pela Sociologia. 

“Consumidor é aquele que consome bens ou frui serviços destinados à satisfação de 

suas necessidades privadas.”55

2) Ampla – Trata-se não só da satisfação das necessidades privadas, 

mas também da satisfação de qualquer necessidade, mesmo que não seja real. 

Pode ser até mesmo uma necessidade fútil.

Estão incluídos aqui o consumo coletivo (lazer, transporte, saúde, meio 

ambiente) e o individual.

3) Restritiva - nesta acepção, os bens ou serviços são considerados 

gêneros de primeira necessidade, ou seja, essenciais para a sobrevivência daquele 

que utiliza ou frui. Engloba a alimentação, em primeiro lugar, e também o vestuário, 

transporte, saúde, educação, lazer. Observe-se que esta noção pode ser ampliada, 

conforme o nível do padrão de vida da sociedade em estudo.

                                                
53 ALMEIDA, Carlos F. de. Os Direitos dos Consumidores. Coimbra: Livraria Almedina, 1982, pp. 216.
54 BENJAMIN, Antônio H. V. O Conceito jurídico do Consumidor. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. ( 
628), fevereiro de 1988, p. 72.
55 Ibidem, p. 72
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É importante frisar que não há um consenso na doutrina entre as diversas 

formas de sistematizar os elementos presentes nas tentativas de formulação de um 

conceito jurídico e legal de consumidor. É preciso muita cautela nesse sentido, pois 

de acordo com o elemento utilizado no conceito, a noção de consumidor pode ser 

excessivamente ampliada, englobando categorias que não se incluem no espírito 

das leis especiais.

Thierry Bourgoignie56, em seu estudo sobre o conceito jurídico de 

consumidor, trata de duas concepções: a objetiva e a subjetiva, destacando, dentro 

da concepção subjetiva, dois elementos, que considera como fundamentais, para 

que um indivíduo possa ser denominado de consumidor. 

1)concepção objetiva – Refere-se à ótica econômica do consumidor, que 

é visto como destruidor do valor econômico dos bens e serviços em circulação. O 

conceito de consumidor é obtido, indiretamente, através do conceito de ato de 

consumo. O ponto nodal desta concepção não é a qualidade da pessoa que pratica 

o ato, mas a chegada do bem ou serviço ao final do ciclo econômico, ou seja, o 

consumidor aparece como o destinatário final do bem ou serviço.

Todavia, como aspectos positivos, podemos ressaltar a generalidade e a 

flexibilidade de que se reveste a noção de consumo, não restringindo, assim, o 

consumo à condição de realizar-se somente através de um contrato, no qual só seria 

consumidor aquele que dele participasse.

Já no tocante aos aspectos negativos, vale considerar as críticas do 

próprio autor57, que condena esta concepção por ela não se aprofundar na qualidade 

da pessoa que o pratica, bastando o fato do consumo, para que os dispositivos de 

proteção ao consumidor sejam aplicáveis.

                                                
56 BOURGOIGNIE, Thierry. 0 Conceito Jurídico de Consumidor In: Revista de Direito do Consumidor, v. 2, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, abr-jun, 1992, pp. 19 a 21.
57 Ibidem, p. 25. 
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Outro aspecto relevante é que a concepção objetiva torna mais robusta a 

ambigüidade do conceito de consumidor, quando deixa de abordar os fatores 

determinantes do modo de consumo, pecando por tornar o conceito de consumidor 

mais difuso do que já é.

Ao se referir, genericamente, ao indivíduo que pratica o ato de consumo, 

termina colocando no mesmo patamar dois pólos contrários do sistema econômico: 

o produtor e o consumidor, cuja relação quase sempre se reveste de um 

desequilíbrio muito grande.

2) concepção subjetiva – Centraliza a sua ótica na pessoa do 

consumidor e nas condições em que ele realiza o seu papel. Focaliza mais a sua 

atenção no consumidor do que no consumo. Dessa forma, evidenciam-se as 

fraquezas do grupo. Destacam-se dois elementos como condições mínimas a serem 

preenchidas, para que um indivíduo seja considerado consumidor:

A) Adquirir, possuir ou utilizar um bem ou um serviço: Não se deve 

confundir a figura do consumidor com a do comprador. Pois, nem sempre o 

consumidor é um comprador. Vejamos:

Para ter acesso a determinado bem ou serviço, o adquirente não precisa 

ser parte de um contrato de compra e venda, pois o indivíduo pode receber o bem 

como doação, presente ou prêmio. Não é necessário que haja um contrato de 

compra e venda para que a pessoa adquira a posse do bem.

Além disso, deve-se considerar também a simples utilização do bem, que 

pode se refletir em consumo. A forma como se chega ao consumo não é relevante, 

pois o que importa é que através do uso, o bem também pode ser destruído ou o 

serviço utilizado, gerando a sua retirada do ciclo econômico definitivamente. 

Em síntese, conclui-se que 
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a definição de consumidor deve compreender todo o usuário de um produto 
ou serviço sem ter que considerar a natureza da relação jurídica ocorrida 
pela transferência do bem ou da prestação, nem mesmo a existência de 
uma tal transação.58

B) Cessar toda a atividade de produção, de transformação, de 

distribuição ou de prestação relativamente ao mesmo bem ou serviço no 

quadro de um comércio ou de uma profissão.

O consumidor é aquele que compra, adquire, entra na posse ou utiliza 

exclusivamente para fins privados. É esse aspecto que identifica o consumidor e o 

diferencia do produtor ou comerciante e de outros agentes do sistema 

produção/circulação do produto.

Todavia, nada impede que esse uso seja lucrativo, como por exemplo, o 

depósito em banco, que será estudado mais adiante de forma detalhada. Neste 

caso, o comerciante ou produtor pode também ser considerado como consumidor, 

desde que a sua aquisição ou utilização seja para uso privado e não com o objetivo 

de prolongar o ciclo econômico do bem.

Vê-se, portanto, que não há qualquer impedimento para que o 

comerciante, produtor ou profissional seja consumidor, bastando que não o faça no 

âmbito de sua atividade comercial ou profissional.

Assim, o consumo intermediário, de acordo com a concepção subjetiva, 

não é beneficiário da proteção das normas de proteção ao consumidor.

A despeito da concepção exposta, não existe unanimidade, tanto que 

existem alguns autores59 que estendem o conceito de consumidor aos pequenos 

                                                
58 BOURGOIGNIE, Thierry. 0 Conceito Jurídico de Consumidor In: Revista de Direito do Consumidor, v. 2, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, abr-jun, 1992, p. 31
59 Antônio Carlos Efing é adepto da corrente maximalista, defendendo que as normas do CDC não são normas 
estabelecidas apenas para defender o consumidor não-profissional. Explica que “segundo essa corrente, o art. 2º 
deve ser interpretado o mais extensivamente possível, para que as normas do CDC possam ser aplicadas a um 
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empresários, sob o argumento de que se equiparam aqueles que adquirem para uso 

próprio, porque ficam em posição inferior em relação aos grandes fornecedores, que 

exercem posição de domínio no mercado. Ante o seu tamanho reduzido, agravado 

pela ausência de poder de negociação, devido à pequena parcela de mercado que 

domina, ficam na mesma condição de vulnerabilidade e desequilíbrio do não-

profissional.

Ainda no que tange a problemática da ausência de unaminidade, Cláudia 

Lima Marques60 identifica duas correntes doutrinárias antagônicas: a corrente 

maximalista, que defende a extensão do conceito de consumidor tanto aos não 

profissionais quanto aos profissionais; e a corrente finalista que interpreta a 

expressão destinatário final de maneira retritiva.

Há muitos autores, dentre os quais José Reinaldo de Lima Lopes61, que 

têm defendido a extensão do conceito de consumidor a certos profissionais, desde 

que duas condições sejam cumpridas:

1. Os bens ou serviços, objeto do ato de consumo, não devem ser 

coincidentes com os bens ou serviços objeto da sua atividade profissional ou 

comercial. Isso não se aplica, entretanto, para aquele que, mesmo atuando fora da 

sua especialidade, tem considerável poder de negociação.

                                                                                                                                                        
número cada vez maior de relações no mercado. Consideram que a definição do art. 2º é puramente objetiva, não 
importando se a pessoa física ou jurídica tem ou não o fim de lucro quando adquire um produto ou utiliza um 
serviço. Destinatário final seria o destinatário fático do produto, aquele que o retira do mercado e o utiliza, o 
consome”. EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª 
Tiragem. Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, pp. 46 e 
47.
60 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor – O novo regime das relações 
contratuais. 4ª Edição. Biblioteca do direito do consumidor, vol 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, pp. 253 e 254.
61LOPES, José Reinaldo de Lima apud FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 
7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 40.
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2. O profissional, em decorrência de sua pequena dimensão, não deve ter 

poder real de negociação,ou seja, ele deve estar em posição de desequilíbrio de 

forças em relação ao fornecedor.

Entretanto, o consumidor, mesmo quando adquire algo de outro 

consumidor, não perde a sua qualidade. Muito embora, quase sempre, a pessoa 

com a qual o consumidor se relaciona, seja um profissional.

1.2.2.2. Posição Doutrinária

Na doutrina, não existe um conceito uniforme de consumidor, há uma 

infinidade de conceitos que abordam os múltiplos elementos acima sistematizados. 

A posição dominante, tanto legal como doutrinária, é a que considera como 

consumidor aquele que utiliza bens ou serviços na qualidade de destinatário final, 

exclusivamente como comprador, encerrando a cadeia econômica. 

Para uma melhor visualização da matéria, cumpre agrupar essa 

diversidade de conceitos, senão vejamos: 

Fábio Konder Comparato62 foi o pioneiro a dar importância a figura do 

consumidor, o que se deu no início do movimento consumeirista no Brasil, por volta 

de 1975. Considerava consumidor “aquele que se submete ao poder de controle dos 

titulares de bens de produção , isto é, os empresários.”

Othon Sidou63 foi o responsável pela apresentação do anteprojeto do 

Código de Defesa do Consumidor, em 1977, onde o seu conceito de consumidor era 

                                                
62 COMPARATO, F. K. A Proteção do Consumidor: importante capítulo do direito econômico. In: Defesa do 
Consumidor – Textos Básicos. Brasília: MJ/CNDC, 1987, p. 34.
63 SIDOU, Othon. Proteção ao Consumidor no Quadro Jurídico Universal. Rio de Janeiro: Forense, 1977, pp. 
107 e 108.
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o seguinte: “Denomina-se consumidor qualquer pessoa, natural ou jurídica, que 

contrata, para sua utilização, a aquisição de mercadoria ou prestação de serviço, 

independentemente do modo de manifestação da vontade.” Vê-se, portanto,

presente, o elemento de relação de natureza contratual.

Por sua vez, Waldírio Bulgarelli64 tratava consumidor como

“(...) aquele que se encontra numa situação de usar ou consumir, 
estabelecendo-se por isso uma relação atual ou potencial, fática sem 
dúvida, porém a que se deve dar uma valoração jurídica, a fim de 
protegê-lo, quer evitando, quer reparando os danos sofridos." 

Verifica-se, no seu conceito, que inexiste a preocupação exclusiva com a 

aquisição imediata de bens, e também com a aquisição potencial, que tem 

importância na perspectiva de grupo, classe ou categoria de consumidores 

relacionados a certo bem ou serviço.

Após estudo sobre a proteção ao consumidor e sua extensão, Maria 

Antonieta Zanardo Donato65, enuncia o seguinte: “Nosso conceito de consumidor 

restringe-se à pessoa que adquire, utiliza ou frui produtos ou serviços para seu 

próprio uso, e que lhe são colocados à disposição por pessoa que exerça uma 

atividade econômica.” 

Trata-se de uma colocação bem ampla, pois engloba tanto as pessoas

físicas, como as jurídicas, desde que não visem  circulação econômica do bem ou 

serviço adquirido ou utilizado, sendo destinatários finais dos mesmos. Com a 

utilização do verbo “fruir” abrange também aqueles que não são partes, diretamente, 

da relação negocial.

                                                
64 BULGARELLI, Waldírio. A tutela do consumidor na jurisprudência brasileira e de lege ferenda. In: Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Nº 49, São Paulo, jan/março 1983, p. 44.
65 DONATO, Maria Antonieta Zanardo. A Proteção do Consumidor: Conceito e Extensão. Biblioteca do 
direito do consumidor, vol. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 54.
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Através do elemento de relação negocial, Adalberto Pasqualotto66 define: 

“Consumidor, no sentido jurídico, é quem realiza um negócio de consumo.” Desta 

feita, só poderia ser considerado consumidor jurídico o chefe da família, que adquire 

o produto, os demais membros da família seriam apenas consumidores materiais e 

não consumidores jurídicos.

Ele divide os negócios jurídicos de consumo em três grupos67:

a) negócios de liberalidade - exemplo, doação, amostra gratuita;

b) negócios de troca - troca de coisa por dinheiro (venda e compra), troca 

de obra por dinheiro (empreitada), troca de serviços por dinheiro (prestação de 

serviços) e troca de uso por prestações em dinheiro (locação);

c) negócios de garantia - contratos de seguro, garantia quanto ao 

funcionamento de um produto.

Por sua vez, Antônio Herman V. Benjamin define 

consumidor é todo aquele que, para seu uso pessoal, de sua família, ou dos 
que se subordinam por vinculação doméstica ou protetiva a ele, adquire ou 
utiliza produtos, serviços ou quaisquer outros bens ou informação colocados 
à sua disposição por comerciantes ou por qualquer outra pessoa natural ou 
jurídica, no curso de sua atividade ou conhecimento profissionais. 68

Através dessas definições preliminares, passaremos ao exame das 

diversas figuras previstas na legislação consumerista brasileira.

                                                
66 PASQUALOTTO, Adalberto. Defesa do Consumidor. In: Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, abril/junho – 1993. p. 42.
67 PASQUALOTTO, Adalberto. Conceitos Fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. In: Revista dos 
Tribunais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, v. (666), abril de 1991. p. 53.
68 BENJAMIN, Antônio H. V. O Conceito jurídico do Consumidor. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 
(628), fevereiro de 1988, p. 78.
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1.2.3. Tipos de Consumidores contidos na legislação brasileira

Ao contrário do que ocorre com a legislação européia, o legislador 

brasileiro definiu, categoricamente, quem é consumidor, adotando quatro conceitos 

distintos, divididos em dois grupos: 

a) O consumidor propriamente dito - que é parte da relação de 

consumo – consumidor stricto sensu69, padrão ou standard70.

b) O consumidor por equiparação71 - o consumidor coletivo, o 

consumidor-vítima e todas as pessoas que se expõem às práticas comerciais e 

contratuais previstas nos Capítulos V e VI do Código de Defesa do Consumidor.

Os dois primeiros conceitos (consumidor stricto sensu e coletivo) constam 

do artigo 21, caput e do seu parágrafo único. Os dois últimos conceitos são mais 

genéricos e constam dos artigos 17 e 29 do mencionado Código. Cada conceito tem 

aplicação em campos distintos.

1.2.3.1. Consumidor stricto sensu

Dispõe o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.

                                                
69 Cláudia Lima Marques prefere a denominação de consumidor stricto sensu para tratar do conceito contido no 
art. 2º, caput. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do Consumidor – O novo regime 
das relações contratuais. 4ª Edição. Biblioteca do direito do consumidor, vol 1. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p.252.
70 Já Maria Antonieta Zanardo Donato prefere a denominação de consumidor padrão ou standard. DONATO, 
Maria Antonieta Zanardo. A Proteção do Consumidor: Conceito e Extensão. Biblioteca do direito do 
consumidor, vol. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 56.
71 MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p.288.
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Valendo-se de uma exegese estreita do artigo supracitado, verifica-se que 

o consumidor se trata da pessoa física ou jurídica que participa diretamente da 

relação de consumo. Só é considerado consumidor aquele que é destinatário final. É 

o chamado consumidor stricto sensu, padrão ou standard. O objetivo deste conceito 

é propiciar a tutela individual.

É evidente que o conceito de consumidor em tela compõe-se da

conjugação de três elementos72: 

a) o elemento subjetivo (pessoa física ou jurídica), através do qual, 

inicialmente toda e qualquer pessoa pode ser consumidora, não importando a sua 

natureza jurídica, nem a sua nacionalidade.

b) o elemento objetivo (“produto ou serviço”).

c) o elemento teleológico (destinatário final), “concentra-se no uso próprio, 

privado, individual, familiar ou doméstico, até mesmo a terceiros, desde que não se 

opere por revenda, excluindo, pois, a figura do “consumidor intermediário.” 73

A legislação brasileira incorporou o conceito econômico de consumidor74, 

verificando-se claramente o elemento teleológico. O consumidor seria aquele que 

põe fim ao processo produtivo que se compõe de produção, circulação e consumo, o 

último agente do ciclo econômico. É o destinatário da produção e não visa  

circulação econômica do bem e nem lucro, mas sim, o encerramento da atividade 

econômica. A destinação final do bem ou serviço é condição sine qua non para que 

a pessoa física ou jurídica possa ser considerada “consumidor”, nos termos da 

legislação. Está fora deste conceito aquele que adquire produto ou utiliza serviço, 

                                                
72 PINHEIRO, Juliana Santos. O Conceito Jurídico de Consumidor. In: TEPEDINO, Gustavo (coord). 
Problemas de Direito Civil-Constitucional. São Paulo: Editora Renovar, 2000, pp. 336 e 337.
73 Ibidem, p. 337.
74 GRINOVER, Ada Pellegrini. BENJAMIN, Antônio H. V. e FINK, Daniel Roberto et. al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 8º Edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, P. 27.
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não em proveito próprio ou familiar, mas para inseri-lo na produção ou 

comercialização.75

Dúvidas existem quanto ao enquadramento de um profissional ou de uma 

pequena empresa no conceito legal e até mesmo quanto à pessoa jurídica, que 

consta da definição. Questiona-se em que situações ela estaria apta a receber a 

proteção legal específica.

O elemento teleológico é que define a relação de consumo e delimita o 

campo de aplicação da tutela da Lei. Corresponde à finalidade que será dada ao 

objeto do consumo. Todavia, é necessário investigar qual o sentido que o legislador 

quis dar a essa expressão. 76

Na busca da definição do campo de aplicação das normas de proteção ao 

consumidor, duas correntes doutrinárias são identificadas por Cláudia Lima 

Marques77, a saber:

a) maximalista - para esta corrente, a norma contida no caput do artigo 

2º, tem aplicação tanto com relação aos não-profissionais, quanto aos profissionais.

O Código é visto como um regulamento do mercado de consumo. Seria 

“um Código geral sobre o consumo, um código para a sociedade de consumo, 

instituindo normas e princípios para todos os agentes do mercado “. 78

Os maximalistas dão a interpretação mais extensiva possível ao Código. 

Consideram destinatário final o destinatário fático, ou seja, é consumidor qualquer 

                                                
75 PINHEIRO, Juliana Santos. Op. cit., p. 337.
76 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 126.
77 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do Consumidor – O novo regime das relações 
contratuais. 4ª Edição. Biblioteca do direito do consumidor, vol 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, pp. 253 e 254.
78 Ibidem, pp. 254 e 255.
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pessoa que retire um bem ou serviço de circulação para consumi-lo, não importando 

se tem ou não o objetivo de lucro.79

b) finalista - segundo esta corrente, por estar toda a legislação 

consumeirista fundada no princípio da vulnerabilidade do consumidor, a definição de 

consumidor é a base da tutela especial80.

Para saber quem é o beneficiário desta tutela, devemos interpretar a 

expressão “destinatário final” de forma restrita. Ele deve ser, ao mesmo tempo, 

destinatário fático (que retira o produto ou serviço do ciclo produtivo por aquisição ou 

utilização) e econômico (que não adquire o produto ou serviço dentro de sua 

atividade profissional ou que não o coloca dentro do processo produtivo, fazendo 

com que um ou outro retornem à circulação), seja pessoa física ou jurídica81.

O bem ou serviço deve ser destinado ao uso próprio ou familiar, nunca 

profissional ou para revenda, sob o risco de trazer para o campo de incidência da 

legislação consumeirista o sujeito que deve receber a tutela conferida pelo Código 

Civil82.

Esta era a posição inicial dos finalistas, que foi abrandada. Passou-se a 

aceitar a possibilidade do conceito de consumidor incluir também um profissional ou 

uma pequena empresa que adquire produto ou serviço fora de seu campo de 

especialidade, desde que seja verificada sua posição de inferioridade e 

vulnerabilidade em relação ao fornecedor83.

Sendo assim, devemos adotar a colocação mais branda da corrente 

finalista, de acordo com a posição adotada por Cláudia Lima Marques, que diz que 

                                                
79 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do Consumidor – O novo regime das relações 
contratuais. 4ª Edição. Biblioteca do direito do consumidor, vol 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 255.
80 Ibidem, p. 253.
81 Ibidem, p. 253.
82 Ibidem, p. 254.
83 Ibidem, p. 254.
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as normas do CDC podem ganhar amplitude maior para amparar uma relação entre 

profissionais, sempre que ficar evidenciada a vulnerabilidade de um dos partícipes, 

daquele que adquire o produto ou utiliza o serviço, já que a finalidade precípua é 

evitar o desequilíbrio do contrato84.

O ordenamento deve ser interpretado como um todo. É a interpretação 

teleológica do disposto no artigo 2º, combinado com o disposto no artigo 4º, que 

possibilita a determinação de quem está sob o manto da proteção específica.

Com relação aos profissionais, podem ser admitidos como consumidores, 

desde que não empreguem o produto ou serviço adquirido em sua atividade 

profissional e desde que se encontrem em posição de inferioridade em relação ao 

fornecedor.

Maria Antonieta Zanardo Donato85, concorda com esta posição no que 

tange a importância da vulnerabilidade. Após analisar as correntes, entende que 

ambas pecam, uma pela restrição exagerada, a outra pela amplitude, por isso o 

diferencial para o enquadramento de uma pessoa no âmbito da tutela protetiva é 

justamente a vulnerabilidade. Se esta existir, estaremos diante de um consumidor, 

não importa se ele é pessoa física, jurídica, não-profissional, ou mesmo profissional, 

desde que atue em um campo distinto de sua atividade usual. 

Devemos ter todo o cuidado na definição de quem é o consumidor, para 

que o sujeito de uma relação jurídica civil ou comercial não venha pleitear a tutela do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Na opinião de Claúdia Lima Marques:

                                                
84 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do Consumidor – O novo regime das relações 
contratuais. 4ª Edição. Biblioteca do direito do consumidor, vol 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 254.
85 DONATO, Maria Antonieta Zanardo apud NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código 
de Defesa do Consumidor. Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 128.
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“A regra é a exclusão ab initio do profissional da proteção do Código, mas 
as exceções virão através da ação da jurisprudência, que em virtude da 
vulnerabilidade do profissional, excluirá o contrato da aplicação das regras 
normais do Direito Comercial e aplicará as regras protetivas do CDC”.86

A pessoa jurídica, como “consumidora”, causa certo questionamento, pois 

pode, naturalmente, adquirir ou utilizar bens ou serviços como destinatária final, 

mas, ao mesmo tempo, ser dotada de poder econômico muito maior do que o do 

fornecedor, caso em que a pessoa jurídica utente ou adquirente é quem ditará as 

condições da negociação.

Adalberto Pasqualotto87 explica esse tópico muito bem, exemplificando 

que 

Uma grande empresa que adquirir alfaces de um pequeno agricultor para o 
refeitório de seus operários realizará ato de consumo. Ninguém duvida, 
entretanto, que nessa relação será o adquirente quem ditará as condições 
do negócio.

Valendo-se do princípio da vulnerabilidade, podemos identificar se a 

pessoa jurídica em questão pode ser ou não considerada consumidora. Não basta 

ser destinatário final de um bem ou serviço, é preciso estar subjugado ao poder 

econômico do fornecedor, não exercer a atividade de consumo ligada ao exercício 

de sua atividade profissional e fazê-lo para satisfação de uma necessidade própria 

ou daqueles que o circundam88.

Se reconhecêssemos a posição de consumidor para uma empresa de 

grande porte e nome no mercado, face a um fornecedor de pequeno porte, as regras 

                                                
86 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do Consumidor – O novo regime das relações 
contratuais. 4ª Edição. Biblioteca do direito do consumidor, vol 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, pp. 287 e 288.
87 PASQUALOTTO, Adalberto. Conceitos Fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. In: Revista dos 
Tribunais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, v. (666), abril de 1991. p. 51.
88 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 129.
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de proteção estariam violando o princípio maior que norteia a defesa do 

consumidor89.

Outro aspecto que merece ser analisado, com relação ao conceito de 

consumidor standard, é a relação negocial. A dúvida é suscitada devido ao emprego 

do termo "aquisição". Quando o artigo 2º refere-se à aquisição, não quer significar 

que seja ela feita por meio de contrato e sempre por um agente capaz. Incluem-se, 

aí, as relações fáticas, podendo não se mencionar a manifestação de vontade, 

representando relações decorrentes do convívio social.

A ampliação do conceito coloca sob a tutela legal aquele que não 

participa da relação fática, mas que é atingido por um acidente de consumo.90

Verifica-se, portanto, que o termo “aquisição” é empregado em um sentido 

amplo, como tal considerando todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às 

práticas comerciais, aí compreendida inclusive a publicidade, o que é o caso do 

conceito de consumidor equiparado, que veremos com mais detalhes no ítem 

seguinte.

Logo, temos que consumidor não é somente aquele que contrata. Não é 

necessário que exista um negócio jurídico contratual, para que o sujeito da relação 

seja considerado consumidor. Via de regra, ele deve ser o destinatário final, 

retirando o bem ou serviço do mercado para satisfação de suas necessidades 

próprias ou familiares e, fundamentalmente, encontrar-se em posição de debilidade 

e subordinação em relação ao fornecedor.

                                                
89 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do Consumidor – O novo regime das relações 
contratuais. 4ª Edição. Biblioteca do direito do consumidor, vol 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, pp. 268 e 269.
90 PASQUALOTTO, Adalberto. Conceitos Fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. In: Revista dos 
Tribunais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, v. (666), abril de 1991. p. 50.
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1.2.3.2. Consumidor coletivo

Além do conceito de consumidor "standard", constante do caput do artigo 

2º, o legislador faz equiparação entre a coletividade de pessoas e a figura do 

consumidor.

Art 2º....
Parágrafo único: Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Neste caso, a tutela é conferida à coletividade de pessoas, desde que 

intervenha na relação de consumo, ainda que não diretamente.

O objetivo do legislador foi o de tutelar os interesses de uma coletividade 

de pessoas nos moldes estabelecidos pelo artigo 81, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com a extensão conceitual expressa pelo termo "coletividade de 

pessoas", o legislador pretendeu equiparar ao consumidor uma universalidade, 

conjunto de consumidores, ou ainda grupo, classe ou categoria deles, desde que 

relacionados a um determinado produto ou serviço, conferindo-lhes a possibilidade 

de defenderem seus direitos de forma conjunta. 91

Em outras palavras, enquanto a definição contida no caput do artigo 2º 

investe a pessoa física ou jurídica da qualidade de consumidor, conferindo-lhe o 

direito de ação para a tutela de seus direitos de forma individual, nos moldes do 

direito tradicional, o parágrafo único dilata o conceito de consumidor para investir a 

coletividade de pessoas, determinável ou não, da qualidade de consumidor, 

conferindo-lhe direito de ação para a tutela coletiva.

                                                
91 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 132.
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Esta é uma tendência da legislação moderna, surgida em função da 

crescente massificação da sociedade. O conseqüente surgimento e aumento dos 

conflitos coletivos não encontrava uma solução adequada e satisfatória dentro de 

um sistema jurídico fundado, inteiramente, na tutela dos conflitos individuais, em que 

a decisão judicial só aproveitava ao titular do interesse juridicamente protegido.92

Assim, no artigo 2º encontra-se a proteção aos interesses e direitos 

individuais e coletivos. Como estabelece o artigo 81, a defesa dos interesses e 

direitos dos consumidores e das vítimas pode ser exercida em juízo a título individual 

ou coletivo, sendo exercida a defesa coletiva quando se tratar de interesses ou 

direitos difusos, interesses ou direitos coletivos ou interesses e direitos individuais 

homogêneos.93

Encontramos, em um mesmo artigo, conceito de consumidor em sentido 

individual e coletivo, ampliando a abrangência do campo de aplicação do Código.

1.2.3.3. Consumidor vítima

Na Seção lI, dedicada à responsabilidade pelo fato do produto e do 

serviço, insere-se o artigo 17, que dispõe:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas 
as vítimas do evento.

                                                
92 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 44.
93 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004, 
pp. 49 e 51.
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Equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. 

Ao tratar da responsabilidade pelos danos causados por defeito do produto ou do 

serviço, o legislador dilata o conceito de consumidor para incluir sob sua tutela 

aqueles que não intervêm na relação de consumo, mas que são por ela atingidos em 

sua esfera jurídica.94

Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao conceito de consumidor 

em estudo se relaciona diretamente à questão da responsabilidade civil do 

fornecedor.

Assim, uma vez colocado o produto ou o serviço defeituoso no mercado 

de consumo, nasce para o fornecedor a responsabilidade de indenizar o 

consumidor, conforme os ditames do art. 12, § 1º e do art. 14, § 1º do CDC, 

respectivamente.95

A vítima é equiparada ao consumidor, não importando aqui se ela é ou 

não a destinatária final do produto ou serviço.

A vítima pode não preencher nenhum dos requisitos exigidos pelo artigo 

2º, mas mesmo assim ser tida como “consumidor”, na medida em que se vê 

prejudicada. Dispensamos aqui qualquer vínculo entre a vítima e aquele que é 

responsável pela conseqüência danosa. Pode tanto ser vítima, um consumidor 

standard, como um terceiro, estranho à relação de consumo, que tenha sofrido os 

prejuízos do evento danoso.96

                                                
94 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 138.
95 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 138.
96 Ibidem, p. 139.
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1.2.3.4. Consumidor – exposição às práticas comerciais e contratuais

O quarto e último conceito de consumidor, contido no Código, é o 

disposto no artigo 29 da Lei 8.078. O legislador ampliou mais uma vez o conceito de 

consumidor, como podemos ver:

Art. 29. Para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos 
consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas 
nele previstas.

Basta que uma pessoa se exponha a qualquer das práticas comerciais e 

contratuais, para que seja equiparada ao consumidor. Não há um vínculo direto 

entre o fornecedor e estas pessoas.97

Em outras palavras, não é requerido da pessoa física ou jurídica qualquer 

intenção de participar da relação de consumo, basta a sua exposição às práticas 

comerciais.

São práticas comerciais “Meios de comerciar ... Meios que o fornecedor 

se utiliza para comercializar, vender, oferecer o seu produto ao consumidor 

potencial, atingindo a quem se pretende e transformando em destinatário final - o 

consumidor-adquirente”.98

As práticas comerciais não enfocam apenas a proteção durante a relação 

de consumo, como o faz o caput do artigo 2º, cuja previsão normativa só oferece a 

tutela àquele que efetivamente adquire produto ou utiliza serviço. A proteção ao 

consumidor vai mais longe, abarcando o momento anterior à formação da relação de 

consumo e o posterior, quando o consumidor, realmente, tem a oportunidade de 

                                                
97 Ibidem, p. 142.
98 DONATO, Maria Antonieta Zanardo. A Proteção do Consumidor: Conceito e Extensão. Biblioteca do 
direito do consumidor, vol. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 229.
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desfrutar do bem ou serviço, objeto da relação de consumo. Uma pessoa ou uma 

coletividade podem ver-se prejudicadas, não apenas ao adquirir o produto ou 

serviço, mas também ao receber a proposta.99

A proposta é genérica e potencial ( atinge indiretamente ), é feita 

pessoalmente e de forma tão persuasiva, que que induz o ingresso na relação de 

consumo.

O capítulo V pretende a proteção do consumidor desde o momento da 

oferta e da publicidade (atos preparatórios para o consumo) até a cobrança de 

dívidas, vedando determinadas práticas que consideram-se abusivas.100

Quanto ao capítulo VI, cuida o mesmo de proteger os interesses daqueles 

que concretizam a relação de consumo mediante a formalização de um contrato 

escrito, tratando da questão das cláusulas abusivas e dos contratos de adesão, além 

de outras disposições comuns a qualquer contrato.101

Andou bem o legislador ao regular os contratos de consumo, pois era 

grande a existência de cláusulas que colocavam o consumidor em situação 

extremamente desfavorável, sem que tivesse ao menos a oportunidade de 

negociá-las.

Nesse sentido, a Lei, com base em uma vulnerabilidade presumida, 

proporciona ao consumidor os instrumentos necessários, para que se coloque em 

situação de igualdade perante o fornecedor, mesmo sem ter um poder econômico à 

                                                
99 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 142. 
100 Ibidem, p.142. 
101 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, P. 401.
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altura. 0 desequilíbrio contratual é flagrante nas relações de consumo e o objetivo é, 

justamente, eliminar tal desigualdade.102

Dentro desse espírito, a Lei declara nulas as cláusulas abusivas nos 

contratos de fornecimento de produtos e serviços e adota o princípio da 

interpretação contratual mais favorável ao consumidor.103

Como visto anteriormente, não é preciso que aquele que se expõe às 

práticas previstas nos Capítulos V e VI da referida Lei tenha participado na relação 

de consumo, basta a exposição e, imediatamente, encontrará proteção no âmbito do 

ordenamento jurídico consumeirista.

O conteúdo do artigo 29 sofre algumas críticas quanto à sua amplitude. 

Um dos pontos polêmicos que destacamos é que, pelo fato de ter ampliado demais o 

âmbito de aplicação da Lei 8.078, pode atingir também as relações entre 

fornecedores e comerciantes, saindo dos limites do uso fora do campo profissional. 

Teme-se que essa “expansão na aplicação do CDC venha a baixar o nível de 

proteção concedido ao consumidor”. 104

Segundo Cláudia Lima Marques, o CDC existe apenas para 

“privilegiados”, sendo: 

O Código Civil de 2002 é a base geral e central, é o próprio edifício, em que 
todos usam o corredor, o elevador, os jardins, é a entrada comuns a civis, a 
empresários e a consumidores em suas relações obrigacionais. Já o CDC é 
um local especial, só para privilegiados, é como o apartamento de 
cobertura: lá existem privilégios materiais e processuais para os diferentes, 
que passam por sua porta e usufruem do seu interior. (grifo nosso)105

                                                
102 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 298.
103 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 153. 
104 MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p. 296.
105 MARQUES, Cláudia Lima. A Superação da Antinomias pelo Diálogo das Fontes: o modelo brasileiro de 
coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 In: Revista de Direito do
Consumidor São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 2004, julho-setembro, nº 51.
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Este artigo deve ser interpretado, levando-se em conta os demais artigos 

e o espírito do ordenamento consumeirista como um todo. Objetiva-se alcançar os 

consumidores em potencial e não o consumidor intermediário.106

É o princípio da vulnerabilidade que vai determinar a inclusão ou não da 

pessoa jurídica e do consumidor profissional sob a tutela oferecida pelo artigo 29.

1.3. FORNECEDOR

1.3.1 Conceito Legal

Na linguagem usual, fornecedor é aquele que exerce o ato de abastecer, 

proporcionar algo necessário a um determinado fim. Plácido e Silva explica que o 

termo deriva do francês "fournir", que por sua vez significa prover, fornecer. Na 

linguagem jurídica, o termo significa "todo comerciante ou estabelecimento que 

abastece ou fornece, habitualmente, uma casa ou um outro estabelecimento dos 

gêneros e mercadorias necessários a seu consumo."107

Estão presentes no conceito de fornecedor os seguintes elementos: a) um 

sujeito (pessoa física ou jurídica); b) exercício de atividades tipicamente 

profissionais; c) prática habitual dos referidos atos; d) um objeto (bem ou serviço); e) 

                                                
106 Contrário a essa posição, Antônio Carlos Efing diz que “não se pode generalizar a ponto de entender 
inaplicáveis as normas do sistema de proteção do consumidor aos intermediários, haja vista a previsão legal de 
extensões conceituais de consumidor.” EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz 
do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 45.
107PLACIDO E SILVA apud. FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 7ª ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 51.
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destinação para o consumo.108 Cabe observarmos que pode haver também o 

fornecimento para insumo, caso em que não se aplicam os dispositivos do CDC.

Estabelece o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 3° que:

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. (grifo nosso)

O fornecedor é o sujeito passivo da relação de consumo a quem 

corresponde um dever. O legislador conferiu ao conceito o máximo de abrangência 

possível, prevendo uma vasta gama de atividades, que têm de ser exercidas em 

caráter profissional.109

Será sempre considerado fornecedor aquele que desenvolver suas 

atividades e oferecê-las em troca de remuneração, agindo em caráter profissional, 

estando presentes a habitualidade e o lucro.110

Neste diapasão, é plenamente justificável a presença da pessoa jurídica 

como fornecedora nas relações de consumo. É importante frisar que não se exclui

dessa condição a pessoa física, principalmente no que tange os profissionais 

liberais.111

Os fornecedores pessoas jurídicas podem ser privados ou públicos. Ficam 

incluídos, portanto, todas as entidades públicas, estatais ou paraestatais, 

                                                
108

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 326.
109 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 326.
110 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 58.
111 GRINOVER, Ada Pellegrini. BENJAMIN, Antônio H. V. e FINK, Daniel Roberto et. al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 8º Edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, p. 43.
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pertencentes à administração direta ou indireta, sob todas as suas formas, que 

prestam serviços à coletividade, mormente os de fornecimento de energia elétrica, 

água, telefonia, transportes etc. 112

Já no que se refere às pessoas físicas, principalmente aos profissionais 

liberais, que se incluem como fornecedores, temos também os autônomos e os 

comerciantes individuais. 

Quanto às empresas públicas, o legislador não se utilizou da expressão 

“empresa pública”, a fim de não restringir a aplicação do Código, haja vista o

conceito de empresa pública constituir apenas uma das espécies de pessoa jurídica 

de direito privado, mesmo que tenha a totalidade de seu capital de propriedade da 

União. Da mesma forma, as sociedades de economia mista encontram-se 

contempladas pela conceituação, por pertencerem ao gênero de pessoa jurídica de 

direito privado. 

Observa Adalberto Pasqualotto113 que as atividades de fornecimento 

abordadas no art. 3°, caput, são, meramente, exemplificativas, incluindo outras e 

destaca como nota essencial para a qualificação com atividade de fornecimento, a 

remuneração que se aplica tanto ao fornecimento de serviço (conforme estabelecido 

claramente no art. 3º, § 2º), quanto ao fornecimento de produtos.

O conceito de fornecedor previsto no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor é muito abrangente, visando cobrir a gama mais extensa possível de 

relações de consumo. Entretanto, quando trata da responsabilidade atribuída a tais 

sujeitos, passa a particularizá-los (exemplo: artigos 12 a 25).

Podemos considerar fornecedor todo aquele que ofereça produtos ou 

                                                
112 GRINOVER, Ada Pellegrini. BENJAMIN, Antônio H. V. e FINK, Daniel Roberto et. al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 8º Edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, p. 43.
113 PASQUALOTTO, Adalberto. Conceitos Fundamentais do código de Defesa do consumidor. In: Revista dos 
Tribunais, São Paulo, nº 666, abril de 1991, p. 52.
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serviços no mercado de consumo, dentro do seu ramo de atividade profissional e 

mediante remuneração (salvo raras exceções, como no caso de amostra grátis).114

1.3.2. Fornecedor: ente despersonalizado

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, entre as pessoas que 

podem ser consideradas como fornecedor estão os entes despersonalizados, que 

são grupos organizados que, apesar de terem objetivos comuns, não possuem o 

elemento formal essencial para serem considerados como pessoa jurídica, que é a 

affectio societatis, traduzindo-se como a intenção expressa de manter vínculo 

associativo. Podemos citar como exemplo: a família, o espólio, a massa falida, a 

herança jacente e vacante e o condomínio. 115

Vale ressaltar que também se incluem entre os entes despersonalizados, 

as sociedades de fato, desde que “desenvolvam atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou serviços.” 116

Segundo Antônio Carlos Efing, o fato do CDC ter contemplado os entes 

despersonalizados, reflete mais uma evidência acerca da intenção do legislador em 

possibilitar a maior abrangência possível ao conceito de fornecedor. 117

                                                
114 GRINOVER, Ada Pellegrini. BENJAMIN, Antônio H. V. e FINK, Daniel Roberto et. al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 8º Edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, p. 43
115 Atualmente, fora do Brasil, o condomínio é considerado como uma figura especial de pessoa jurídica, não 
apenas como ente despersonalizado. MARINS, James et al, Código do Consumidor Comentado, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1991, p. 18.
116 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 68.
117 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 60.
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1.3.3. Instituições Financeiras

A consideração das instituições financeiras como fornecedoras nas 

relações de consumo é matéria de grande controvérsia e polêmica, mesmo com o 

posicionamento cristalino do art. 3º, § 2º do CDC, que esclarece que se entende por 

serviço “inclusive a atividade de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária” 118, e também com a recente súmula editada pelo STJ.119

Arnoldo Wald sustenta posição que o CDC, entre os produtos referidos no 

art. 3º, § 1º, não contemplou nem o dinheiro nem o crédito. A sua argumentação se 

centraliza no entendimento de que

não se aplica a nova regulamentação de defesa do consumidor às 
instituições financeiras, por não se conceber a possibilidade de ser usado o 
dinheiro ou o crédito por destinatário final, pois os valores monetários se
destinam, pela sua própria natureza, à circulação.

Rebate ainda que 

o consumidor protegido pela lei é, pois, a pessoa que para as suas 
necessidades pessoais, não profissionais, contrata o fornecimento de bens 
e serviços, não os repassando a terceiros, nem os utilizando como 
instrumentos de produção. 120

Em síntese, Arnoldo Wald compreende que o conceito de consumidor 

estaria restrito ao conceito padrão, ou seja, aquele que considera como consumidor 

o usuário final. Sendo assim, afirma que: 

                                                
118 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 62.
119 Súmula 297. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, DJ 09.09.2004 p. 
149.
120 WALD, Arnoldo. O direito do Consumidor e suas repercussões em relação às instituições financeiras. In: 
Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 666, abril de 1991, p. 16 e 17.
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a) o CDC “não se aplica às operações de produção, poupança e 
investimento”, bem como “à captação de recursos pelas instituições 
financeiras, sob qualquer forma”; b) o CDC também “não se aplica às 
operações de empréstimo e outras análogas realizadas pelos bancos, pois
o dinheiro e o crédito não constituem produtos adquiridos ou usados pelo 
destinatário final, sendo, ao contrário, instrumentos ou meios de pagamento, 
que circulam na sociedade e em relação aos quais não há destinatário 
final”; c) “Nos casos de crédito ao consumidor, nos quais a instituição 
financeira é interveniente ou participante, em virtude da concessão de 
crédito vinculado à compra de bem ou à prestação do serviço, poder-se-á 
entender que cabe aplicar o disposto no art. 52 da Lei, o mesmo não 
ocorrendo na hipótese de crédito livre ou desvinculado, e não se lhe 
aplicando, de modo algum, as demais disposições da lei do consumidor”121.

Comunga do mesmo ponto de vista Luis Gastão Paes de Barros Leães, 

ao afirmar que 

os serviços oriundos das atividades bancárias, financeiras, creditícias e 
securitárias, que são objeto de proteção da lei em foco, são assim, 
exclusivamente, aqueles que são prestados no específico campo de 
mercado de consumo de bens e serviços, não se estendendo aos outros 
segmentos do processo econômico onde essas atividades são 
desenvolvidas. 122

Denota-se claramente que há um propósito das instituições financeiras de 

se esquivarem do âmbito de ação do CDC, haja vista o teor da argumentação 

ventilada, pois, em algumas situações, as instituições financeiras defendem a tese 

de que os seus produtos/serviços não foram contemplados pelo Código, ou até 

mesmo que elas não se enquadram no conceito legal de fornecedor, por isso as 

relações jurídicas com os seus clientes não poderiam ser denominadas de relações 

de consumo. 123

Com base nestas argumentações, houve a interposição da ADIN 2591, a 

qual será adiante analisada.

                                                
121 WALD, Arnoldo. O direito do Consumidor e suas repercussões em relação às instituições financeiras. In: 
Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 666, abril de 1991, p. 16 e 17.
122

LEÃES, Luiz G.P. de B. As Relações de Consumo e o Crédito ao Consumidor. In: Lei de Defesa do 
Consumidor. Caderno IBCB 22, Coordenação Geraldo Vidigal, São Paulo, IBCB, 1991, P. 65.
123 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 63.
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1.4. PRODUTO 

1.4.1. Produto como objeto das relações de consumo

Produto é toda coisa ou utilidade que se extraiu de outra coisa ou que

dela se obteve; é o resultado obtido da ação de produzir. E quando tais produtos 

forem trazidos ao comércio, para que se permutem ou se troquem, a fim de que 

sejam utilizados ou consumidos, dizem-se produtos econômicos. 124

João Marcelo de Araújo Júnior, citado por Antônio Carlos Efing, diz que no 

CDC, a palavra produto tem um sentido econômico, como fruto da produção.125

Já no âmbito do Direito Civil, segundo Maria Helena Diniz126, “os produtos 

são utilidades que podem se retirar da coisa, alterando a sua substância, com a 

diminuição da quantidade até o esgotamento, porque não se reproduzem 

periodicamente”. Diferenciam-se dos frutos, que vale ressaltar, também são 

categorias de bens acessórios (art. 95 do CC), porque “as frutas são as utilidades 

que a coisa produz periodicamente, cuja percepção mantém intacta a substância do 

bem que as gera”. 127

Desse modo, verifica-se que o conceito de frutos engloba tanto as 

utilidades naturais, quanto aquelas que são produzidas pela ação do homem, pela 

transformação e pelo trabalho. Subdivide-se em naturais (quando é proveniente da 

natureza) e industriais (quando resultante da ação do homem ou de seu trabalho). 

                                                
124 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 69.
125 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 66.
126 DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral do Direito Civil. 20ªEdição Revista e 
Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 296.
127 Ibidem, p. 296.
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No que tange a relação de consumo, a Lei 8.078, de 11/09/1990, define 

produto em seu artigo 3º, parágrafo 1º, dispondo o seguinte:

Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Vê-se, portanto, que o conceito acima exposto é muito amplo, pois “bens 

móvel ou imóvel, materiais e imateriais” são, na verdade, as duas grandes 

classificações de bens. Sendo assim, produto, na concepção do CDC, seria qualquer 

bem objeto da relação de consumo.128

De acordo com o conceito de produto econômico já visto, parece-nos que 

foi este o sentido que o legislador quis imprimir ao conceito legal de produto. 

Considerando-se que, para que haja uma relação de consumo, é necessário, antes 

de tudo, que haja o consumo do bem, não se incluindo a utilização de um bem 

produzido pela própria pessoa que o utiliza. É necessário que o bem seja inserido 

em um processo de circulação.

Além do mais, a definição de produto econômico traz, ainda, um elemento 

importante que é a introdução do bem no comércio, para que seja utilizado ou 

consumido.

Todavia, não podemos levar em conta, unicamente, a presença do produto 

na atividade de comercialização, pois o comércio é apenas um segmento do 

processo de circulação e o que amplia o seu raio de alcance é justamente o conceito 

de fornecedor constante do caput do artigo 3° (produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços). O que dá maior amplitude ainda à noção de 

                                                
128 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 68.
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produto é a sua definição como "qualquer bem".129 E este possui um significado 

muito mais abrangente, como veremos a seguir.

O conceito de "produto" é criticado por alguns autores. José Geraldo Brito 

Filomeno130 entende que melhor seria falar em bem e não em produto, pois o 

primeiro é muito mais abrangente e técnico do que o segundo, tanto do ponto de 

vista jurídico, como do ponto de vista da economia política.

Observa Washington Peluso Albino de Souza131 que o legislador repetiu o 

conceito econômico, faltando observar a capacidade do bem em satisfazer a 

necessidade do consumidor, isto porque há bens que escapam da amplitude do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Questiona ele o tratamento dado ao 

empréstimo em dinheiro e aos juros considerados como serviço e não como produto 

do capital.

Luiz Gastão Paes de Barros Leães132 coloca que qualquer bem pode ser 

considerado como produto para os efeitos da proteção da lei, desde que resulte de 

uma atividade empresarial de transformação econômica e que seja produzido em 

série. Com isto, ficam excluídos os produtos agropecuários brutos. A Lei 8.078, de 

11/09/1990, os inclui, excepcionalmente, no artigo 18, parágrafo 5°, quando se 

refere aos produtos in natura.

Toshio Mukail133 crítica a definição de produto, que ao seu entender, 

apesar de ampla, não inclui os produtos incorporados a outro produto ou a um 

imóvel.

                                                
129 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 68.
130 FILOMENO, Geraldo B. Manual de Direitos do Consumidor. 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 57.
131 SOUZA, Washington P.A. de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 3 ed. São Paulo: Editora Ltr, 1994, 
p. 472
132 LEÃES, Luiz G.P. de B. As Relações de Consumo e o Crédito ao Consumidor. In: Lei de Defesa do 
Consumidor. Caderno IBCB 22, Coordenação Geraldo Vidigal, São Paulo, IBCB, 1991, p. 63.
133 MUKAI, Toshio. Comentários ao Código de Proteção ao Consumidor. Coordenação de Juarez de Oliveira, 
São Paulo: Saraiva, 1991, p. 9.
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1.4.2. Produtos bancários: dinheiro, crédito e poupança.

Muito se questiona sobre a qualidade do dinheiro, do crédito e da 

poupança como bem de consumo, sujeito às normas do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor. Esses questionamentos merecem ser analisados, para que 

possamos chegar a uma conclusão mais concreta sobre o seu enquadramento.

Segundo Geraldo de Camargo Vidigal 134, não estão incluídos na definição 

do §1°, para os fins do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, máquinas, 

equipamentos, mobiliário, veículos e moedas, mesmo sendo bens móveis materiais, 

como também as instalações e edificações industriais, assim como bens imóveis 

materiais e, ainda, como bem móvel imaterial, o crédito.

Arnoldo Wald135 nega-os também como bem de consumo e, portanto, 

como produto para os fins da lei especial, afirmando que não se incluem nos bens 

especificados no art. 3° nem o dinheiro, nem o crédito. A moeda é sujeita ao repasse 

para terceiros, por isso é circulante, e, assim, só seria bem de consumo no contexto 

analisado, se o destinatário final fosse um colecionador de moedas.

Adalberto Pasqualotto expõe que: 

O dinheiro, em si mesmo, não é objeto de consumo, mas, ao funcionar 
como elemento de troca, adquire a natureza de bem de consumo. As 
operações de crédito ao consumidor são classificadas como negócio de 
consumo por conexão, quando ocorre deferimento da prestação monetária, 
como é próprio dos cartões de crédito, dos cheques-presente etc. 136

                                                
134 VIDIGAL, Geraldo. A Lei de Defesa do Consumidor – sua abrangência. Parecer publicado no Cadernos 
IBCB 22.
135 WALD, Arnoldo. O Direito do Consumidor e suas Repercussões em Relação às Instituições Financeiras. In: 
Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 666, abril de 1991, p.15.
136 PASQUALOTTO, Adalberto. Defesa do Consumidor. In: Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, nº 
666, abril de 1991. p. 42.
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Pedro Paulo Cristofaro considera que a conta corrente, o empréstimo e a 

cobrança de título enquadram-se no conceito de serviço bancário, mas o 

investimento e a poupança não são nem produto nem serviço. "O correntista do 

banco, o tomador de empréstimo, o segurado não são investidores e, por isso, 

certamente, foram incluídos pelo Código de Defesa do Consumidor dentro da 

categoria por ele tutelada, a dos consumidores." 137

Contrário a esta posição, é o argumento sustentado pelo Professor 

Newton de Lucca138 que relembra, com base no artigo 86 do Código Civil Brasileiro, 

ser o dinheiro um bem juridicamente consumível e afirma que "o banco é fornecedor 

de produtos (dinheiro)."

As operações bancárias são “a série de atos realizados pelo banco para a 

consecução de sua finalidade econômica”139. As operações de bancos são formadas 

em negócios, cujo objetivo é o lucro. “Inserem-se, pois, as operações bancárias na 

atividade empresária, como sendo aquela economicamente organizada para a 

prestação de serviços, alume do art. 966, do Código Civil vigente”.140

Dentro da moderna concepção do Direito Comercial, tendo por base a 

teoria da empresa, os bancos são empresas, ou melhor, organizações harmônicas 

de capital e trabalho para o exercício de uma atividade econômica de produção ou 

de troca de bens ou serviços, e não mero estabelecimento, que se traduz no 

complexo de bens, materiais e imateriais, de que dispõe o empresário para o 

exercício de sua atividade.141

                                                
137 CRISTOFARO, Pedro P. Limites do Campo de Incidência da Lei 8.078, de 11.9.90 – O Código de Defesa do 
Consumidor e os Investidores ou Poupadores. In: RDMIEF-92. São Paulo: 32 (92), 1993, p. 91. 
138 LUCCA, Newton, de. Direito do Consumidor - Aspectos Práticos - Perguntas e Respostas. Biblioteca de 
Direito do Consumidor – 10. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 160. 
139 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, 
p.51. 
140 Ibidem, p. 51.
141 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, pp. 
20 e 21.
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Assim, concluímos, à primeira vista, que o bem, objeto de comercialização 

dos bancos, é a moeda e o crédito. A moeda é bem móvel e consumível142. 

Washington de Barros Monteiro143, ao classificar a consuntibilidade do bem, de fato e 

de direito, destaca o dinheiro como exemplo de consuntibilidade de direito. O crédito, 

por sua vez, é bem móvel imaterial. Seguindo este raciocínio, tanto o dinheiro, como 

o crédito, podem ser objeto de relação de consumo, desde que não sejam utilizados 

como ingrediente do processo produtivo.

Vê-se, portanto, que a conceituação de produto é mais uma evidência da 

existência de uma relação de consumo entre os bancos/fornecedores e os 

clientes/consumidores.

1.5. SERVIÇO

1.5.1 Conceito Legal

A definição legal de serviço para efeito das relações de consumo constitui 

ponto de grande importância para o tema ora desenvolvido, pois a prestação de 

serviços é objeto da relação de consumo, ao lado do fornecimento de produtos.144

Na linguagem natural, a palavra serviço pode ser entendida como o 

“exercício de cargos ou funções obrigatórias; desempenho de qualquer trabalho, 

emprego ou comissão; estado de quem serve por salário”, entre outros 

                                                
142 MONTEIRO, Washington de B. Curso de Direito Civil. vol. 1, Parte Geral. 22ª Edição, São Paulo: Editora 
Saraiva, 1983, p. 137.
143 Ibidem, p. 145.
144 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 359.
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significados145. É a atividade humana, física ou intelectual, que tem conteúdo 

econômico. São atividades, benefícios ou satisfações que são oferecidos à venda. 

Enquadram-se entre as “obrigações de fazer”. 146

O §2º do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor apresenta a 

seguinte definição do termo:

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A definição de serviço, assim como a definição de fornecedor, é ampla e 

engloba qualquer atividade, física ou intelectual, praticada pelo homem mediante 

remuneração. 147

É importante esclarecer, que o preceito legal não se refere à habitualidade 

do seu fornecimento, mas o caráter de habitualidade fica implícito na definição de 

fornecedor contida no caput do art. 3°. 

Significa dizer que as atividades mencionadas, quando exercidas em 

caráter esporádico, não ficam abrangidas pela tutela oferecida às relações de 

consumo. Além disso, deve o serviço ser prestado no mercado de consumo e não 

em caráter de intermediação (como ingrediente do processo produtivo). O utente do 

serviço deve dar destinação final ao mesmo.148

Embora o § 2º, do artigo 3º, arrole de forma exemplificativa e ampla as 

atividades que podem ser entendidas como serviço no mercado de consumo, 

                                                
145 FERREIRA, Aurelio S. de H. Dicionário da Língua Portuguesa. Nova Fronteira, 1977.
146 GRINOVER, Ada Pellegrini. BENJAMIN, Antônio H. V. e FINK, Daniel Roberto et. al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 8º Edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, pp. 48 e 49.
147 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 69. 
148 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 69
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silencia sobre os tipos de serviço que pretende alcançar (se público ou privado). 

Entende-se que não só o serviço privado, como também o público, estão abrangidos 

pelo referido dispositivo.149

De mais a mais, devemos considerar que o caput do artigo 3º qualifica 

como fornecedor tanto a pessoa privada, como a pessoa jurídica pública.

Por conseguinte, concluímos que o serviço público, desde que represente 

qualquer atividade realizada no mercado de consumo, está incluído indiretamente no 

conceito de serviço. Todavia, não é qualquer tipo de serviço público que pode ser 

objeto da relação de consumo. ( por exemplo: aquelas atividades que envolvem o 

poder de polícia, ou as relacionadas com a realização de obras públicas) 

Vale destacar, desde logo, que aqui não se inserem os tributos em geral, 

estes ficam resguardados às relações de natureza tributária, portanto, não há como 

se confundir contribuinte com consumidor.150

Por outro lado, os referidos tributos não se confundem com tarifas, 

estas sim inseridas no contexto dos serviços ou, mais particularmente, 
preço público, como remuneração paga pelo consumidor dos serviços 
públicos prestados diretamente pelo Poder Público, ou então mediante o 
regime de concessão ou permissão pela iniciativa privada.151 ( grifo nosso)

O elemento remuneração é que determina qual tipo de serviço público 

está ao alcance da lei. 152

Verifica-se, portanto, que se incluem na definição legal de serviço somente 

o serviço público impróprio e o uti singuli, os quais são custeados por remuneração.

                                                
149 GRINOVER, Ada Pellegrini. BENJAMIN, Antônio H. V. e FINK, Daniel Roberto et. al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 8º Edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, p. 49. 
150 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2004, p. 58.
151 Ibidem, p. 58.
152 COSTA, Regina Helena. A tributação e o consumidor. In Revista de Direito do Consumidor, 
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Sobre a remuneração, José Cretella Júnior 153elucida que “o serviço pode 

ser gratuito ou remunerado, só interessando este último para efeitos da relação de 

consumo, desde que a atividade penetre no mercado de trabalho, com esse atributo 

da onerosidade”.

Assim como o serviço público, o privado também deve ser remunerado. O 

serviço prestado, de modo gratuito, não constitui objeto da relação de consumo. A 

remuneração é essencial para caracterizar o fornecedor não só de serviços, como 

também de produtos. Apesar do elemento remuneração não constar do parágrafo 1º, 

ele fica subentendido pelo caput do artigo 3º, quando menciona as atividades 

desenvolvidas pelo fornecedor e que são alcançadas pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor. São atividades de caráter econômico em que o lucro e a 

habitualidade estão sempre presentes. 154

Todavia, é imperioso destacar que essa remuneração não abrange 

apenas a remuneração direta, ou seja, o pagamento diretamente efetuado pelo 

consumidor ao fornecedor. Ela abrange também a remuneração indireta que trata do 

benefício comercial indireto, advindo de prestações de serviços aparentemente 

gratuitas, bem como a remuneração embutida em outros custos. Temos como 

exemplo o serviço hipoteticamente gratuito, como o oferecimento a título de 

demonstração ou promoção. 155

No entender de Toshio Mukai156, para que se caracterize o serviço, nos 

termos do CDC, basta que a atividade seja remunerada, mesmo de forma não 

                                                
153 CRETELLA JÚNIOR, José et al, Código do Consumidor Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 12.
154 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 94.
155 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 95.
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MUKAI, Toshio. Comentários ao Código de Proteção ao Consumidor. Coordenação de Juarez de Oliveira, 
São Paulo: Saraiva, 1991, p.
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habitual. Dessa forma, segue a mesma linha de Adalberto Pasqualotto, que 

considera serviços quaisquer atividades fornecidas no mercado de consumo, 

mediante remuneração. Todavia, acrescenta, ainda, que estão compreendidos pelo 

conceito legal, sem sombra de dúvida, os denominados serviços técnicos ou, melhor 

dizendo, os serviços técnicos especializados.157

1.5.2. Atividade de natureza bancária, financeira e de crédito.

Foram incluídos, expressamente, na definição legal os serviços de 

natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Nesse ponto, o mais 

importante para o nosso tema, o conceito de serviço é objeto de polêmica e crítica, 

no que diz respeito à extensão do campo de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e às relações firmadas com aqueles que exercem as atividades ligadas 

ao sistema financeiro nacional. 

Há juristas158 que defendem pontos de vista contrários à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor nessa área, baseando-se no fato de que somente 

os serviços bancários estariam aí incluídos, não constituindo o depósito e o crédito 

um serviço, mas sim, elementos envolvidos nas operações bancárias e, portanto, 

não expondo as pessoas que mantêm relações jurídicas com o sistema financeiro à 

tutela pretendida pela lei especial. Nessa mesma corrente, negam-se o dinheiro e o 

crédito como bens de consumo.

                                                
157 PASQUALOTTO, Adalberto. Conceitos Fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. In: Revista dos 
Tribunais, São Paulo, nº 666, abril de 1991, p. 52.
158LEÃES, Luiz G.P. de B. As Relações de Consumo e o Crédito ao Consumidor. In: Lei de Defesa do 
Consumidor. Caderno IBCB 22, Coordenação Geraldo Vidigal, São Paulo, IBCB, 1991, P. 65. VIDIGAL, 
Geraldo. A Lei de Defesa do Consumidor – sua abrangência. Parecer publicado no Cadernos IBCB 22.
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Arnoldo Wald159 sustenta que o dinheiro e o crédito não estão abrangidos 

pela lei, podendo somente ser considerados como objeto da relação de consumo as 

obrigações de fazer e de não fazer, como a guarda de bens e documentos. 

Geraldo de Camargo Vidigal 160 distingue os serviços prestados pelas 

instituições financeiras das operações por elas realizadas, sustentando que estas 

últimas estariam fora do alcance das normas do Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que as mesmas têm por objeto a moeda e o crédito, que, por sua vez, não 

estão contidos no mercado de consumo. Dentro da sua visão só seriam abrangidos 

pela lei os serviços acessórios.

Em contraposição, há autores que não vêem razão para sustentar a 

inaplicabilidade da lei especial às relações firmadas entre as entidades do setor 

financeiro e aos seus usuários ou adquirentes de produto como destinatários finais, 

tendo em vista que o conteúdo do art. 3º, § 2º é claríssimo, não deixando qualquer 

margem de dúvida.

José Geraldo Brito Filomeno destaca que: 

Atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, quer na prestação 
de serviços a seus clientes (por exemplo, cobrança de contas de energia 
elétrica, água e outros serviços, ou então expedição de extratos-avisos, 
etc.), quer na concessão de mútuos ou financiamentos para a aquisição de 
bens, inserem-se igualmente no conceito amplo de serviços e enquadram-
se indubitavelmente nos dispositivos do novo Código de Defesa do 
Consumidor. 161

                                                
159WALD, Arnoldo. O direito do Consumidor e suas repercussões em relação às instituições financeiras. In: 
Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 666, abril de 1991, p. 17. 
160 VIDIGAL, Geraldo. A Lei de Defesa do Consumidor – sua abrangência. Parecer publicado in: Cadernos 
IBCB 22., pp. 26 e 27.
161 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2004, p. 59.
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Newton de Lucca162, em colocação bastante acertada, procura um meio 

termo entre as correntes que defendem a aplicabilidade absoluta do Código de 

Defesa do Consumidor e aquela que defende a não aplicabilidade das mesmas às 

relações entre consumidores e bancos. 

Segundo a sua ótica, o fato de verificar-se um consumidor e um 

fornecedor é o bastante para a constatação de uma relação de consumo. 

Realmente, o banco, como veremos adiante, é uma organização 

empresária, de acordo com moderna concepção do direito empresarial brasileiro, 

estabelecida pelo Novo Código Civil. São chamados banqueiros aqueles que, como 

empresários, exercem, segundo a dicção do art 966, do Código Civil de 2002, 

“atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de 

serviços”, caso pratiquem, como atividade profissional, a comercialização das 

operações chamadas de banco. 163

Em sintonia com a definição legal, banco é fornecedor, uma vez que 

desenvolve atividade de comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

De acordo com este raciocínio, todo aquele que interagir com um banco, 

visando utilizar um serviço ou realizar uma atividade inserida nas operações 

bancárias como destinatário final, é considerado consumidor e teríamos aí uma 

relação de consumo.

Nos moldes acima, quando se trata de uma pessoa física, não resta 

dúvida que se verifica presente uma relação de consumo com todos os seus 

elementos. 

                                                
162 LUCCA, Newton, de. Direito do Consumidor - Aspectos Práticos - Perguntas e Respostas. Biblioteca de 
Direito do Consumidor – 10. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,  pp. 153-161.
163 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 
21.



68

Dúvidas surgem quando a relação jurídica se estabelece entre um banco e 

uma pessoa jurídica e quando se trata da prática de operação bancária. 

Nas relações interbancárias não há dúvida que há intermediação, mas 

tratando-se de uma pessoa jurídica, que não seja de natureza financeira ou 

bancária, devemos sempre atentar para a destinação final do produto ou serviço, 

bem como para a sua não utilização dentro das atividades sociais. 

Após a verificação da finalidade do ato, cabe-nos, ainda, analisar a 

vulnerabilidade da pessoa jurídica164, pois é certo que há grupos empresariais que 

detêm grande força no mercado, aceitando apenas contratar com as instituições 

financeiras que acatem os seus próprios contratos e condições negociais, 

invertendo-se a idéia de que o contratante de um serviço bancário ou financeiro está 

sempre subjugado ao poder das referidas instituições. A vulnerabilidade é um dos 

princípios em que está fundamentada a defesa do consumidor e um elemento que 

deve ser considerado, sempre que a relação de consumo envolver pessoa jurídica, 

não bastando apenas a finalidade do ato. 165

Resta-nos, ainda, analisar o argumento que defende a não aplicabilidade 

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quando existe a prática de 

atividades relacionadas às operações bancárias. 

Distingue-se a operação bancária de serviço bancário. Com efeito, esta 

diferença é clara, tanto no artigo 38 da Lei 4.595, de 31/12/64, quanto nas normas 

regulamentares contidas no Manual de Normas e Instruções do Banco Central –

MNI, que regulam, separadamente, as operações bancárias ativas e passivas, 

operações acessórias e a prestação de serviços.

Por operação bancária entende-se toda a atividade econômica 

                                                
164 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 291.
165 Ibidem, p. 291.
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organizada, realizada pelos bancos, para a consecução de sua finalidade 

econômica.166 Como disposto no artigo 966, do Código Civil, é realizada pelos 

empresários, ora denominados de banqueiros. É objeto da atividade empresarial do 

banco e baseiam-se, freqüentemente, em contratos bancários. 167

Ora, se operação bancária é objeto da atividade empresarial e está 

inserida na atividade de comercialização mencionada no conceito legal de 

fornecedor, temos que não apenas os serviços bancários, expressos claramente no 

art. 3º, § 2º, mas também as referidas operações estão sujeitas às normas do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

A atividade empresarial, por ser econômica, tem o lucro por objetivo, o que 

se coaduna com o elemento remuneração. Esta, no setor bancário, não se dá 

apenas com a cobrança de tarifas pela prestação de serviços, mas também com 

relação às operações bancárias, quando é cobrada a diferença entre os custos da 

captação e o preço da operação, representando o ganho do banco (é o chamado 

“spread”). 168

Considerando-se o elemento remuneração, como um dos elementos 

caracterizadores do fornecedor, quando os usuários de serviços de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária pagam tarifas, isto lhes confere a 

condição de consumidor. 169

Além disso, a operação bancária sempre resulta em um contrato. Em 

havendo qualquer prática abusiva dentro destes contratos, insere-se a questão sob 

                                                
166 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 
51.
167 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 13º Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 
449.
168

TIMM, Luciano Benetti. A Prestação de Serviços Bancários via Internet (home banking) e a Proteção do 
Consumidor. In: Revista de Direito do Consumidor São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 2001, abril-
junho, nº 38, p. 78. 
169 SOUZA, Washington P.A. de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 3 ed. São Paulo: Editora Ltr, 1994, 
p. 473.
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a tutela do capítulo VI - Da Proteção Contratual, do Código de Proteção de Defesa 

do Consumidor.

Outra razão, ainda, alegada pelos que são contra a aplicabilidade da lei 

especial às operações bancárias é a de que somente o Conselho Monetário 

Nacional tem competência para regulamentar a atividade das instituições 

financeiras, sendo, por isso, incompatível com a aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor a este setor. 170

Com efeito, não cabe mesmo ao mencionado Código regulamentar a 

atividade bancária em seu modus operandi, este só tem por objetivo eliminar 

quaisquer práticas que coloquem o consumidor em situação de desequilíbrio, 

quando tratar-se de relação de consumo, o que não implica dizer que há uma 

duplicidade regulamentar.

É relevante esclarecer que existe uma diferença entre norma de 

organização e norma de conduta. 171 Todas as operações bancárias, bem como 

prestação de serviços bancários, são processadas de acordo com os normativos do 

Banco Central do Brasil, tratando-se, pois, de normas de organização. Todavia, tais 

práticas devem ser desenvolvidas dentro de uma moldura imposta pela lei de 

proteção ao consumidor. Trata-se de uma norma de conduta, quando este último for 

o sujeito ativo desta relação. 172

Entre as conclusões a que se chegou no II Congresso Brasileiro de Direito 

do Consumidor, ocorrido em Brasília, de 08 a 11 de Março, de 1994, está a de que o 

crédito e a poupança popular integram o conceito de serviço nos termos do artigo 3º, 

parágrafo 2º, entre outras conclusões que dizem respeito às cláusulas abusivas 

                                                
170 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pp. 96 e 97
171 Ibidem, p. 96.
172 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 97.
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relativas a juros, prestações e a cláusula mandato.

Por último, destacamos que os investidores no mercado de valores 

mobiliários não são considerados consumidores, embora possamos dizer que a 

proteção aos consumidores, em matéria financeira, começou a ser feita, de certa 

forma, com a Lei 7.913, de 07.12.89, que dispõe sobre a ação civil pública de 

responsabilidade por danos aos investidores do mercado de valores mobiliários.

1.5.3. Caracterização dos serviços bancários

Os serviços bancários caracterizam-se pelo atendimento de um grande 

número de clientes por unidade de tempo, podendo, desta forma, ser considerado 

serviço de massa. Caracterizam-se, também, pelo fato de serem pouco 

personalizados, e com alto grau de padronização das operações. 173

Segundo Celso Marcelo de Oliveira174, “o banco presta serviços de massa, 

organizando-se para que suas relações jurídicas com os clientes ocorra de modo 

uniforme e simples, indeterminadamente.” Completa, ainda, que os bancos 

“utilizando-se de formulários com cláusulas gerais e da materialização de títulos e 

condições do contrato, alcançam os objetivos que lhe impõe a necessidade de 

realizar operações em massa.”

Na explanação de Sérgio Covello

No desenvolvimento de sua atividade, os bancos contratam com um grande 

                                                
173 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. Op. cit. P. 55.
174 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Contratos e Serviços Bancários e a Normatização de Defesa do 
Consumidor. Campinas: LZN Editora, 2003, p. 77.
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número de pessoas uma série infinita de operações idênticas. É dessa 
massividade, aliás, que resulta o lucro para o banco. Por exigência prática, 
a contratação bancária, no decorrer dos tempos, passou a ser feita por meio 
de formulários com cláusulas gerais e uniformes para todos os contratos de 
igual natureza. Assim, as condições contratuais passaram a ser 
previamente fixadas pelo banco, de forma a não admitirem contrapropostas.
175

Vê-se, portanto, que os serviços bancários têm a peculiaridade do 

desempenho das atividades de massa, associada com o conteúdo econômico, 

revelado na circulação de riqueza, já que as operações bancárias, necessariamente, 

envolvem dinheiro.

                                                
175 COVELLO, Sérgio Carlos. Contratos Bancários, 2ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1991, p. 45.
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CAPÍTULO 2 - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

2.1. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

As primeiras normas sobre a política monetária e sobre as atividades 

bancárias existentes no Brasil, que tiveram destaque, foram:

 Alvará Régio, de 12 de outubro de 1808 – Criou o Banco do Brasil.

 Resolução nº. 172, de 03/01/1849 – Introduziu a exigência de 

autorização governamental para o funcionamento dos bancos.

 O Decreto nº. 737, de 25/11/1850 – Incluiu entre os atos de comércio 

as operações de banco, de câmbio e de corretagem.

 Decreto nº. 3.309, de 1864 – que fixou normas especiais para regular a 

falência dos bancos.

 Decreto n° 15.728, de 16/03/1921 – aprovou o regulamento para a 

fiscalização dos bancos e das casas bancárias.

 Lei n° 21.499, de 09.06.1932 – criou a Caixa de Mobilização Bancária, 

administrada pelo Banco do Brasil S.A.

 Decreto-lei n° 6.634, de 27.06.1944 – atribuía à Carteira de 

Redesconto do Banco do Brasil exclusividade para realizar as 

operações de redesconto no país.

 Decreto-lei n° 7.293, de 02.02.1945 – criou a SUMOC –

Superintendência da Moeda e do Crédito. Foi alterado pelo Decreto-lei 

n° 9.140, de 05.04.1946.
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 Decreto-lei 8.494, de 28.12.1945 – permitiu que outros bancos 

fizessem o redesconto, ficando, porém, a Carteira de Redesconto do 

Banco do Brasil com poderes para fixar seu limite, que não podia 

exceder o capital e as reservas do banco interessado.

 Decreto-lei n° 9.228, de 03.05.1946 – que revigorou o processo de 

liquidação extrajudicial de bancos e casas bancárias.

 Decreto-lei n° 9.328, de 10.06.1946 – dispôs sobre a responsabilidade 

dos diretores de bancos e casas bancárias, com regulamento baixado 

pelo Decreto-lei n° 9.346, de 10.06.1946.

 Lei 1.808, de 07.01.1953 – também versava sobre a responsabilidade 

dos diretores e gerentes de bancos e casas bancárias.

 Lei nº. 4.595, de 31.12.1964 – que reorganizou o sistema bancário 

brasileiro, dando-lhe a atual estrutura, razão pela qual passou a ser 

conhecida como Lei da Reforma Bancária.

Antes da reforma bancária de 1964, não existiam, no Brasil, normas que 

dispusessem sobre o funcionamento e a organização do mercado financeiro ou 

disciplinassem a moeda e o crédito. Tendo em vista que o sistema financeiro no 

Brasil é controlado pelo Estado, cabia ao Banco do Brasil o gerenciamento da 

política relativa à moeda e ao crédito. Essa estrutura não correspondia aos 

crescentes encargos e responsabilidades na conduta da política econômica. 176

O Banco do Brasil era encarregado, dentre outras funções, de administrar 

a superintendência da Moeda e do Crédito, a carteira de redesconto e a Caixa de 

Mobilização Bancária. Operava com adiantamento de receita e outros 

                                                
176 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 15.
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financiamentos aos governos federal, estaduais e municipais, arrecadação da receita 

federal e cobrança direta de tributos, compra e venda de estoques reguladores de 

produtos agropastoris por conta da Comissão de Financiamento da Produção, 

cotação de câmbio e operações de compra e venda de moeda estrangeira, 

fiscalização bancária, redesconto de títulos, controle da emissão da moeda e do 

comércio exterior, entre outras operações de interesse público.177

As normas existentes até então, somente se dedicavam à relação entre os 

bancos e seus clientes. Faltavam normas que organizassem o sistema e que 

dispusessem sobre a administração das entidades relacionadas a este universo, ou 

seja, faltava algo que estabelecesse uma ordem nas peças que compunham a 

engrenagem da máquina financeira.

Com a reforma instituída pela Lei nº. 4.595, de 31.12.64, essas entidades 

foram agrupadas sob a denominação de Banco Central do Brasil, assumindo o 

Conselho da superintendência da moeda e do crédito a denominação de Conselho 

Monetário Nacional.178

Foi esta lei, também conhecida como a Lei de Reforma Bancária, que 

modificou o sistema bancário brasileiro, dando-lhe uma ordem, aprimorando a 

estrutura e definindo quais as entidades que fazem parte dessa estrutura 

hierárquica. É uma lei ordinária, que: 1) dispôs sobre a política e as instituições 

monetárias, bancárias e creditícias; 2) criou o Conselho Monetário Nacional – CMN, 

para substituir o Conselho da antiga Superintendência da Moeda e do Crédito -

SUMOC, cabendo agora ao CMN formular a política da moeda e do crédito. O 

Conselho Monetário Nacional é um órgão de cúpula dotado de poderes de polícia, 

                                                
177 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 15.
178 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, pp. 81 e 82
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normativo e disciplinar; 3) transformou a SUMOC em autarquia federal, sob a 

denominação de Banco Central da República do Brasil, nome que mais tarde foi 

mudado para Banco Central do Brasil. Este passou a ser órgão fiscalizador e 

orientador das instituições financeiras e, como órgão deliberativo, é executor das 

decisões do Conselho Monetário Nacional. O exercício do controle e fiscalização do 

Banco Central sobre as instituições financeiras integrantes do sistema realiza-se por 

meio de resoluções, regulamentadas por circulares e cartas-circulares179; 4) 

extinguiu a Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S.A. e a Caixa de 

Mobilização Bancária, incorporando-as ao Banco Central do Brasil, que passou a 

exercer suas atribuições e prerrogativas legais.180

Além da Lei 4.595, há também a Lei 4.728, de 14.07.1965, que disciplina o 

mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento. A Lei 6.385, 

de 07.12.1976, dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM, transferindo do Banco Central a responsabilidade pela 

regulamentação e fiscalização das atividades relacionadas ao mercado de valores 

mobiliários. 181

Essa organização, que coordena, presta suporte às empresas de crédito e 

estabelece uma rede ligando entidades que interagem, protegem-se mutuamente e 

são vigiadas e fiscalizadas, é que leva o nome de Sistema Financeiro Nacional. 182

                                                
179 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário, 9º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 38 e 42. 
180 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 28.
181 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p.16. 
182 Ibidem, p. 16
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2.2. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

O Sistema Financeiro Nacional recebe tratamento específico na 

Constituição Brasileira de 1988, diferentemente do que ocorria nas Constituições 

anteriores.

Até então, a matéria encontrava-se regulada na Lei 4.595, de 31.12.64 e 

na Lei 4.728, de 14.07.65, mas não recebia maior atenção da Lei Magna, senão em 

uma leve pincelada, ao atribuir à União o poder de emitir moeda, fiscalizar as 

operações de crédito, capitalização e seguros e legislar sobre o sistema monetário e 

de medidas, título e garantia dos metais, bem como sobre a política de crédito, 

câmbio, comércio exterior e interestadual e transferência de valores para fora do 

país (artigo 8°, incisos IX, X e XVII, alíneas j e I, respectivamente, da Emenda 

Constitucional n° 1, de 1969).

A Constituição de 1988 trata da matéria, no Título que dispõe sobre a 

ordem econômica e financeira (Título VII), dedicando o Capítulo IV, artigo 192 ao 

Sistema Financeiro Nacional. Tem por finalidade promover o desenvolvimento 

equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade.

Dispõe o artigo 192 que: 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da 
coletividade, em todas as partes que o compõe, abrangendo as 
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 
instituições que o integram.

Questão polêmica esta da lei complementar, pois a lei 4.595, já em vigor 

desde 1964, é ordinária e não foi revogada. A lei complementar regulará o Sistema 
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Financeiro Nacional, devendo dispor, obrigatoriamente, sobre as questões próprias 

da estrutura e do funcionamento do referido sistema. 

Tal elucidação poderia nos levar a crer que quando se fala que a matéria 

deverá ser regulada em lei complementar, pode-se concluir que a Lei 4.595 passará 

por ampla reforma, a fim de enquadrar-se ao disposto na Constituição.

O artigo 25, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

("ADCT'"), estabelece que:

Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação 
da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os 
dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo 
competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, 
especialmente no que tange a:
I – ação normativa

O prazo previsto no dispositivo acima foi prorrogado por diversas vezes, 

mas a lei complementar requerida pelo dispositivo constitucional não foi promulgada, 

permanecendo a Lei 4.595 e a Lei 4.728 em vigor até os dias de hoje. Entendemos 

que a Lei 4.595 foi recepcionada como lei complementar.183

Vê-se, portanto, que a Constituição Federal não disciplina, na verdade, o 

Sistema Financeiro Nacional, o que ela faz é desenhar alguns princípios que devem 

ser atendidos pelo mercado, além de remeter a regulamentação à Lei Complementar 

ainda não editada. 

Vale ressaltar os esforços legislativos no sentido da aprovação da dita Lei. 

No início de 2003, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de Emenda 

Constitucional 53, que modificava o art.192 da Constituição Federal, no sentido de 

                                                
183 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 201.
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permitir a regulamentação por parte do sistema financeiro.184

Apesar de ter havido a Emenda Constitucional nº 40/2003, que modificou 

substancialmente o art. 192 da CF/88, a regulamentação propriamente dita do 

Sistema Financeiro não foi efetivada, estando até hoje em discussão no Congresso 

Nacional, havendo vários projetos de lei relacionados, que terão que ser analisados 

pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pois implicam em algumas 

alterações na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, dentre elas: a autonomia do 

Banco Central, estabelecendo mandatos escalonados para os seus nove diretores, 

com o objetivo de evitar a descontinuidade das políticas implementadas pelo Banco 

Central; criação do Conselho Financeiro Nacional em substituição ao Conselho 

Monetário Nacional; autorização para o mercado financeiro participar de instituições 

financeiras e de seguros; regulamentação do mercado de seguros privados, do 

mercado de previdência privada, do sistema de distribuição de valores mobiliários e, 

por fim, a regulamentação das cooperativas de crédito. 185

Dessa forma, permanece válida a Lei nº. 4.595/64 como reguladora do 

mercado financeiro.

O ponto nítido a ser observado na Constituição Federal é a importância 

que se quis dar ao sistema financeiro, elemento fundamental e “parceiro do 

desenvolvimento equilibrado”, a serviço dos interesses da coletividade, de sorte que 

cabe às instituições financeiras cumprir o seu papel social, aliadas que devem estar 

ao desenvolvimento nacional.

                                                
184 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 44.
185 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 44. 
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2.3. COMPOSIÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Na definição de Eduardo Fortuna, Sistema Financeiro Nacional é o 

“conjunto de instituições que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho de propiciar 

condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre 

poupadores e investidores”. 186

O Sistema Financeiro Nacional apresenta divisões de acordo com a 

peculiaridade das operações a que se dedicam. A sua composição está determinada 

no artigo 1º da Lei 4.595, Capítulo 1 - do Sistema Financeiro Nacional, que 

determina:

Art. 1º - O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela 
presente Lei, será constituído: 
I - do Conselho Monetário Nacional, 
II - do Banco Central do Brasil;
III - do Banco do Brasil;
IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social;
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas. 

Para uma melhor ilustração da matéria, a seguir vamos proceder a uma 

breve análise dos principais componentes do Sistema Financeiro Nacional.

O Sistema Financeiro está dividido em dois subsistemas187:

I - Subsistema Normativo – regula e controla o subsistema operativo. 

Exerce tais funções por intermédio de normas legais, que são expedidas pelas 

autoridades monetárias ou pela oferta seletiva de crédito levada a efeito pelo 

BNDES. Fazem parte deste subsistema:

                                                
186 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 16.
187 Conforme organograma do Sistema Financeiro Nacional disposto em: FORTUNA, Eduardo. Mercado 
Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2006, p. 18.
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a) O Conselho Monetário Nacional - é um órgão colegiado, exclusivamente 

deliberativo, não cabendo a ele nenhuma função executiva. Sua composição é 

estabelecida pela Lei 4.595. É o órgão que está acima dos demais componentes do 

Sistema Financeiro e deve formular a política da moeda e do crédito, segundo as 

diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, objetivando o progresso 

econômico e social do país. Os seus objetivos estão estabelecidos no artigo 30 da 

referida Lei. 188

b) Comissão de Valores Mobiliários – Trata-se de um órgão normativo do 

Sistema Financeiro, especificamente voltado para o desenvolvimento, a disciplina e 

a fiscalização do mercado de valores mobiliários não emitidos pelo sistema 

financeiro e pelo Tesouro Nacional. 189

c) Banco Central do Brasil - Tem de cumprir e fazer cumprir as disposições 

que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas emanadas do Conselho 

Monetário Nacional. 190

Como órgão deliberativo e executor das decisões do CMN, fiscaliza e 

orienta as instituições financeiras do país. Passou a exercer as atribuições da 

Carteira de Redesconto e da Caixa de Mobilização Bancária. 191

São algumas de suas atribuições privativas, entre outras, conforme 

arroladas no artigo 10, da Lei 4.595: emitir papel-moeda e moeda metálica, nas 

condições e limites autorizados pelo CMN; receber recolhimentos compulsórios das 

instituições financeiras; efetuar o controle dos capitais estrangeiros nos termos da 

lei; ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira; exercer a 

                                                
188 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 38.
189 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 22.
190 Ibidem. p. 20.
191 Ibidem, mesma página.
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fiscalização das instituições financeiras, aplicar as penalidades previstas e exercer o 

controle do crédito sob todas as suas formas.192

d) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)193 -

Apesar de fazer parte do subsistema de intermediação, como agente especial, está 

ligado ao subsistema normativo como órgão de apoio. 

Foi criado em 1952, como autarquia federal, passando, posteriormente, a 

ser empresa pública. É o principal órgão de execução da política de investimentos

de longo prazo do Governo Federal e a principal instituição financeira de fomento do 

país. 194

Para realizar sua atividade financiadora, conta com recursos próprios e 

com recursos decorrentes de empréstimo e doações de entidades nacionais e 

estrangeiras e organismos internacionais (BID) e os repassa aos seus agentes 

financeiros. 

Conta, também, com um conjunto de fundos e programas especiais de 

fomento, como, por exemplo: FINAME, FINEM, FUNTEC e FINAC. Tem função 

relevante no setor de financiamento aos investimentos industriais e ao incremento do 

mercado de capitais. 195

Seus objetivos básicos são: impulsionar o setor empresarial nacional, 

atenuar os desequilíbrios regionais, criando novos pólos de produção; promover o 

desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e de serviços; 

promover o crescimento e a diversificação das exportações. Após o Plano Collor, o 

                                                
192 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006,  pp. 21 e 22.
193

 No organograma apresentado por FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. 
Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2006, p. 30, o BNDES figura como parte integrante do Subsistema de 
Intermediação e como agente especial, estando ligado ao Subsistema Normativo.
194 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário, 9º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 28.
195 FORTUNA, Eduardo. Op. cit.,  p.25.
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BNDES ficou encarregado de gerir todo o processo de privatização das empresas 

estatais.196

II - Subsistema operativo ou de intermediação - é constituído pelas 

instituições financeiras públicas e privadas.  São elas:

2.4. Das Instituições Financeiras no Sistema Financeiro Nacional

a) Banco do Brasil - teve função típica de autoridade monetária até janeiro 

de 1986, quando o CMN decidiu suprimir a conta movimento, que o colocava na 

posição privilegiada de banco co-responsável pela emissão de moeda, via 

ajustamento das contas das autoridades monetárias e do Tesouro Nacional. 197

Hoje, é um banco múltiplo tradicional, embora ainda opere como agente 

financeiro do Governo Federal, administrando a Câmara de Compensação de 

cheques e outros papéis, efetuando os pagamentos e suprimentos necessários à 

execução do Orçamento Geral da União, agenciando os pagamentos e 

recebimentos fora do país, dentre outras atribuições.198

b) Bancos Múltiplos – foram criados em 1988, por força da Resolução 

1.524, do Banco Central do Brasil. São bancos que podem operar, simultaneamente, 

com carteiras de banco comercial, de investimento, de crédito imobiliário, de crédito, 

financiamento e investimento, de arrendamento mercantil e de desenvolvimento, 

constituindo-se em uma única instituição financeira com carteiras múltiplas. A 

                                                
196FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 25
197 Ibidem, p. 24.
198 Ibidem, pp. 24 e 25.
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instituição é dotada de personalidade jurídica própria e pode escolher com o que 

deseja operar dentre as modalidades referidas, precisando de autorização do Banco 

Central para operar.199

c) Bancos Comerciais – têm o poder de criação de moeda escritural. 

Recebem depósitos à vista (em conta de movimento e efetuam empréstimos para 

capital de giro das empresas). Prestam serviços auxiliares, como cobrança mediante 

recebimento de comissão, transferências de fundos de uma para outra praça etc. 

São especializados, basicamente, em operações de curto e médio prazo. 200

d) Caixa Econômica – São empresas bancárias destinadas, 

principalmente, a recolher e movimentar a poupança popular. Atualmente, funcionam 

sob a forma de empresas públicas. Existe a Caixa Econômica Federal que possui 

patrimônio próprio e é vinculada ao Ministério da Fazenda, conforme Decreto-lei nº 

66.303, de 6 de março de 1970, e pode vir a existir as estaduais, garantidas pelos 

respectivos governos estaduais.201

e) Bancos de Investimento – entidades privadas, especializadas em 

operações de participação ou financiamento, a médio e longo prazo, para 

suprimento de capital fixo ou de movimento (capital de giro, mediante a aplicação de 

recursos próprios e coleta, intermediação e aplicação de poupanças de terceiros). 202

f) Sociedades de crédito, financiamento e investimentos (financeiras) – são 

instituições privadas, constituídas na forma de sociedade anônima, cujo objetivo é o 

financiamento ao consumo (crédito direto ao consumidor), captando recursos no 

mercado, basicamente, através da colocação de letras de câmbio. São instituições 

                                                
199 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 40.
200 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário, 9º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 25.
201 Ibidem, p. 33.
202 Ibidem, p. 25.
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financeiras não monetárias. 203

g) Sociedades seguradoras – A Lei nº 4.595/64 enquadrou as seguradoras 

como instituições financeiras. São constituídas sob a forma de sociedade anônima, 

caracterizando-se pelo recebimento de prêmio em troca da assunção de obrigações 

de pagar uma determinada indenização, se ocorrer a perda ou dano do que foi 

segurado.204

h) Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários - CCVM – sua 

principal função é a de promover, de forma eficiente, a aproximação entre 

compradores e vendedores de títulos e valores mobiliários. Tem o papel de unificar o 

mercado, dando segurança ao sistema e liquidez aos títulos e valores mobiliários, 

objeto da transação. Sua constituição depende de autorização do Banco Central e o 

exercício de sua atividade depende de autorização da CVM.205

l) Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários – a autorização 

para seu funcionamento é dada pelo Banco Central do Brasil. Suas atividades são: 

subscrição isolada ou em consórcio de emissão de títulos e valores mobiliários para 

revenda; intermediação da colocação de emissões de capital no mercado; 

operações no mercado aberto, desde que satisfaçam às condições exigidas pelo 

Banco Central.206

j) Empresas de factorinq, administradoras de cartão de crédito e

consórcios207 – são instituições não-financeiras, mas participantes do mercado 

financeiro.

                                                
203 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 33.
204 Ibidem, p. 39.
205 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 36
206 Ibidem, p. 37
207 Ibidem., p. 30.
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k) Sociedades de Arrendamento Mercantil208 – realizam operações de 

leasing, as quais foram regulamentadas pelo CMN, pela Lei nº 6.099, de 12.09.74. 

As sociedades arrendadoras foram integradas ao Sistema Financeiro Nacional por 

força da Resolução nº 351, de 17.11.75, do Banco Central do Brasil, revogada pela 

Resolução nº 2.309, de 28.08.96, que disciplina e consolida as normas relativas às 

operações de arrendamento mercantil.

A Lei 4.595 dedica o seu Capítulo IV às instituições financeiras. O artigo 

7º, da Seção I, considera como instituições financeiras para os efeitos da legislação 

em vigor:

Art. 17. As pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como 
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de 
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.

Por sua vez, o parágrafo único do supracitado artigo equipara as 

instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam quaisquer das atividades 

referidas neste artigo, de forma permanente e eventual, como podemos verificar na 

citação abaixo:

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, 
equiparam-se as instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam 
quaisquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou 
eventual.

Questiona-se se a Lei 7.492, de 16 de junho de 1986, que define os 

crimes contra o sistema financeiro nacional, teria revogado a Lei 4.595 quanto à 

                                                
208 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 

Editora, 2006, p. 37.
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definição de instituição financeira. 

Dispõe o artigo 1º ,caput e o parágrafo único, I e II, da Lei 7.492 que: 

Art. 1º. Considera-se instituição financeira, para efeito desta Lei, a pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou 
acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação 
de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou 
a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou 
administração de valores mobiliários.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, 
capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;
II - a pessoa natural que exerça qualquer das atividades referidas neste 
artigo, ainda que de forma eventual.

Verifica-se na lei acima transcrita, que as instituições financeiras são 

equiparadas à pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, 

capitalização, qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros (parágrafo único, 

inciso I) e a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas no 

mencionado artigo, ainda que de forma eventual (parágrafo único, inciso II). 

Se por um lado a Lei 7.492 amplia o conceito de instituição financeira ao 

fazer a equiparação prevista no parágrafo único, por outro lado, é mais restrita e 

benéfica ao excluir das normas penais incriminadoras as entidades que operam com 

recursos próprios.

A Lei 7.492 somente revoga a Lei 4.595 na parte penal, interessando para 

ela apenas as entidades que apliquem recursos de terceiros. Mesmo que haja 

alguma lesão provocada por aquelas entidades que aplicam recursos próprios, não 

haverá crime por ausência de tipicidade. Mas, para os fins da legislação do mercado 

financeiro, é obvio que o artigo 17, da Lei 4.595, continua em pleno vigor. 209

                                                
209 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário, 9º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 22.
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CAPÍTULO 3-  DOS BANCOS

3.1. Origem das Instituições Bancárias Brasileiras

Como conseqüência da vinda da família real portuguesa para o Brasil, no 

início do Século XIX, surgiu a empresa bancária como uma necessidade imperiosa 

para o perfeito estabelecimento da coroa e sua respectiva corte em terras 

brasileiras.210

Foi então que Dom João VI, através do Alvará Régio de 12 de outubro de 

1808, criou o primeiro banco público nacional, que foi denominado de Banco do 

Brasil, e iniciou as suas atividades no ano de 1809.211

Posteriormente, com o retorno da família real para Portugal, associada 

com o processo de independência, bem como com as revoluções separatistas que 

eclodiram no império, o Banco do Brasil se enfraqueceu a ponto de ter a sua 

liquidação decretada pela Assembléia Legislativa de 23 de setembro de 1829. Em 

decorrência disso, os seus bilhetes tiveram curso forçado e foram declarados títulos 

da dívida pública. Em 1833, através da Lei nº 59, o governo fez uma tentativa mal 

sucedida de novamente criar um banco estatal. 212

Enfim, no ano de 1837, foi fundado o Banco Comercial do Rio de Janeiro, 

por iniciativa particular. Depois, surgiram outras instituições: o Banco Comercial da 

Bahia, em 1845; o Banco Comercial do Maranhão, em 1846; o Banco Comercial do 

                                                
210 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p 79.
211 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 
16. 
212 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p 80.
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Pará, em 1847 e o Banco do Brasil, criado pelo Visconde de Mauá, no ano de 1851. 

Esse segundo Banco do Brasil se fundiu com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, 

em 1853, mantendo o nome de Banco do Brasil.213

3.2. Aspectos Peculiares

Dentro do Sistema Financeiro Nacional, o que mais interessa ao nosso 

tema, por exercerem as atividades enumeradas no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa 

do Consumidor, são as instituições financeiras do subsistema operativo, mais 

especificamente os bancos, que exercem, além das atividades de natureza bancária, 

a atividade financeira e de crédito.

Preliminarmente, é necessário delinear uma conceituação para os bancos, 

valendo-se, para tanto, da definição de Fran Martins que expõe de forma cristalina o 

que são bancos 

Empresas comerciais que têm por finalidade realizar a mobilização do 
crédito, principalmente mediante o recebimento, em depósito, de capitais de 
terceiros, e o empréstimo de importâncias, em seu próprio nome, aos que 
necessitam de capital. Além dessas, poderão os bancos praticar outras 
operações afins. 214,

No dizer de Sérgio Carlos Covello, banco é uma "empresa que tem por 

escopo principal a intermediação do crédito mediante operações típicas que 

envolvem aqueles que dão o dinheiro e aqueles que o recebem.” 215

                                                
213 ABRÃO, Nelson. Op. cit., p. 17.
214MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Mercantis. 14ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense. 1998, p. 
497. 
215 COVELLO, Sérgio Carlos. Contratos Bancários, 2ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1991, p. 45.
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No mesmo sentido, Eduardo Fortuna completa que os bancos comerciais 

são:

intermediários financeiros que recebem recursos de quem tem e os 
distribuem através do crédito seletivo a quem necessita de recursos, 
naturalmente criando moeda através do crédito seletivo a quem necessita 
de recursos, naturalmente criando moeda através do efeito multiplicador do 
crédito. 216

Aramy Dornelles da Luz217 entende que a utilização do termo 

"intermediação do crédito" não significa dizer que os bancos atuam como meras 

empresas corretoras, que aproximam as partes para a realização de um negócio de 

interesse de ambas, pois, na verdade, quando uma pessoa deposita recursos em um 

banco, não se vale do propósito de emprestá-los a terceiros. Completa ainda que 

o sentido correto do termo intermediação seria o de interposição entre quem 
tem dinheiro e dele não precisa e quem o possui e precisa, embora a 
instituição financeira não atue como corretora, mas negocie em seu próprio 
nome, usando recursos alheios218

Antes do advento do Código Civil de 2002, a matéria em tela era tratada 

pelo Código Comercial, que apesar de não dedicar um título, exclusivamente, para 

bancos, reservava dois artigos para dispor sobre a atividade bancária, considerando-

a como atividade comercial. O artigo 119 estabelecia que "são considerados 

banqueiros os comerciantes que têm por profissão habitual do seu comércio as 

operações chamadas de banco." Estabelecia o artigo 120 do mesmo Código, que 

“as operações de banco serão decididas e julgadas pelas regras gerais dos 

                                                
216 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed.. Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, P. 28.
217 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 40.
218Ibidem, p. 41.
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contratos estabelecidos neste Código, que forem aplicáveis segundo a natureza de 

cada uma das transações que se operarem.”

Hoje, a matéria é tratada à luz da teoria da empresa, valendo-se do 

disposto no artigo 966, do Código Civil, conforme já explicitado anteriormente.

Segundo Nelson Abrão, de acordo com o Direito Comercial Moderno: 

os bancos são empresas (organização harmônica de capital e trabalho para 
o exercício de uma atividade econômica de produção ou de troca de bens 
ou serviços), e não mero estabelecimento (complexo de bens, materiais e 
imateriais, de que dispõe o empresário para o exercício de sua atividade). 
219

Seguindo esse raciocínio220, ele traz uma definição para o banco, com 

base na atividade que desempenha, 

como sendo a empresa que, com fundos próprios, ou de terceiros, faz da 
negociação de crédito sua atividade principal. Daí resulta que o banco é: a) 
uma organização empresária; b)que se utiliza de recursos monetários
próprios, ou de terceiros; c) na atividade creditícia ( toma e dá emprestado) .

Assim sendo, J. X. Carvalho de Mendonça conceitua os bancos: 

empresas comerciais, cujo objetivo principal consiste na intromissão entre 
os que dispõem de capitais e os que precisam obtê-los, isto é, em receber e 
concentrar capitais para, sistematicamente, distribuí-los por meio de 
operações de crédito. 221

                                                
219 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário, 9º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, pp. 20 e 21.
220 Ibidem, p. 21.
221 MENDONÇA, J. X. Carvalho de.Tratado de Direito Comercial Brasileiro. V. 7, 3º parte. Rio de Janeiro: 
Editora Freitas Bastos, 1939.
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Com o objetivo de focar os bancos como pólo da relação de consumo, é 

importante a verificação da natureza de sua atividade. O Regulamento 737, de 25.11 

de 1850 já incluía as operações de banco como atos de comércio.

A atividade bancária é de natureza empresarial. O banco é empresa 

especializada no comércio do crédito e exerce atividade econômica organizada. 

Estas são praticadas por empresário, pessoa física ou jurídica, que adquirem um 

bem, para posterior revenda, com intuito econômico (lucro) e profissionalismo.

Para uma melhor visualização da matéria, é importante esclarecer que são 

indispensáveis para que as operações bancárias se traduzam em atividade 

econômica organizada, os elementos da intermediação, profissionalismo e lucro. 222

Em relação à intermediação, esta se dá quando o comerciante se coloca 

entre o produtor e o consumidor que compra algo para posterior revenda. A 

prestação de serviços também caracteriza a intermediação223. No caso dos bancos, 

a intermediação de recursos ocorre com a captação e a aplicação de capital no 

mercado.

Quanto ao profissionalismo, a sua abrangência não se limita ao exercício 

profissional de certa atividade com habitualidade, aspecto esse que se materializa 

em relação ao setor bancário, na necessidade da atividade creditícia ser 

desenvolvida de forma reiterada, mas também ao seu exercício através da 

pessoalidade, ou seja, o empresário, no exercício de sua atividade profissional, deve 

contratar empregados, que realizam as atividades operacionais, fazendo circular 

efetivamente os bens e serviços. O empresário exerce a atividade empresarial 

                                                
222 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, pp.11 e 
12
223 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 14.
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pessoalmente, e os empregados, quando desempenham as suas atividades, o 

fazem em nome do empresário.224

Há, ainda, outro elemento caracterizador do profissionalismo, que é o 

monopólio das informações que o empresário possui acerca do produto ou serviço 

de que trata a sua empresa. Este elemento é especialmente interessante para as 

relações de consumo, pois é um dos fatores que gera o desequilíbrio nas ditas 

relações. Como o empresário tem o completo conhecimento sobre todos os 

aspectos que envolvem o produto ou serviço, tem o dever de informar amplamente 

aos consumidores e usuários.225

Por fim, dúvidas não pairam a respeito da existência do lucro. O intuito de 

lucro está sempre presente na atividade bancária, pois ela envolve uma 

remuneração, consistindo em uma atividade econômica, portanto.226 E como é uma 

pessoa jurídica que exerce a atividade de comercialização do crédito, ela é 

enquadrável no conceito de fornecedor, conforme o artigo 3º, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor. O crédito é objeto do ato praticado pelos bancos e sempre 

envolve dinheiro, que é bem fungível destinando-se ao consumo.

É relevante acrescentar que, segundo Celso Marcelo de Oliveira, os 

bancos só podem funcionar munidos da carta patente que é “obtida da autoridade 

competente, permanecendo o seu funcionamento subordinado à fiscalização e 

controle de órgãos próprios do Poder Público”. 227 228,

                                                
224 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 11.
225 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 12.
226 Ibidem, p.13
227 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 79.
228 Celso Marcelo de Oliveira em sua obra: Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do 
Consumidor, p. 79, cita o artigo “ a carta patente a luz da Constituição” de  Teori Albino Zavascki, que esclarece 
que: “A carta patente, com efeito, é ato administrativo típico e como tal insustetível de valoração econômica ou 
alienação isolada. É um ato administrativo negocial, assim entendido como aquele que, não sendo contrato, 
persegue, entretanto, resultados de interesse recíproco da administração e do administrado a que se destina. 
Quanto aos efeitos, é ato administrativo constitutivo, na medida que cria determinada situação jurídica em favor 
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     Vale, ainda, destacar, que podemos contar atualmente com uma figura 

bem inovadora, que é a figura do banco múltiplo, tendo sido autorizado pela 

Resolução nº. 1.524 do Bacen.229

Trata-se de uma fusão de bancos comerciais privados, formando 

verdadeiros conglomerados financeiros, com capacidade e aptidão suficientes para 

alavancar o desenvolvimento econômico nacional. O fortalecimento desses grupos 

financeiros fez com que eles se aventurassem em outras áreas, que antes eram 

exploradas por empresas que se dedicavam exclusivamente a tais atividades. 230

E foi então que os bancos comerciais criaram seus próprios bancos de 

investimento, empresas de seguro e capitalização, de leasing, sociedade corretora 

de seguros, corretora de valores mobiliários e câmbio. 231

Vê-se, portanto, que os bancos múltiplos nada mais são do que várias 

pessoas jurídicas, cada uma tratando de seus negócios específicos, porém atuando 

de forma sistematizada, como se fosse uma única empresa.

Normalmente, a administração ocorre em uma só sede, que é a do banco 

comercial, que presta serviço às demais empresas filiadas, com o seu pessoal e sua 

estrutura físico-operacional. Todavia, as empresas filiadas possuem direção própria, 

embora, por vezes, constituída por alguns administradores do próprio banco 

comercial. 232

                                                                                                                                                        
do administrado, conferindo-lhe um status que antes não detinha. Quanto aos resultados, a carta patente é ato 
administrativo ampliativo, eis que permite ao destinatário adentrar-se em área de atuação jurídica que até então 
era proibida.” 
229 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p 82.
230 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 24.
231 Ibidem, pp. 24 e 25.
232 Ibidem, p. 25.
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3.3. Contratos Bancários

De acordo com o entendimento de Celso Marcelo de Oliveira,

Modernamente, o contrato não é mais visto como algo estático e individual, 
mas como algo dinâmico e social, necessário para o comércio jurídico e 
satisfação dos interesses legítimos. Com essa nova perspectiva, relativiza-
se o princípio pacta sunt servanda e abre-se espaço para a justiça 
contratual, a tutela da confiança e da boa fé. O contrato, então, deve ser o 
instrumento de necessidades individuais e coletivas, não para a supremacia 
de um contratante sobre o outro ou para que esse enriqueça às custas 
daquele. A expressão alemã treu and Glauben233 resume de forma muito 
apropriada qual o comportamento que se espera das partes no contrato. 234

Quanto às operações bancárias, sabemos que, na realização de suas 

atividades, os bancos fazem vários tipos de operações próprias de sua natureza e 

de acordo com as necessidades dos clientes, pois é da natureza dos bancos 

promover a circulação de riquezas.

Segundo Orlando Gomes, “os bancos desempenham, em relação a seus 

clientes, uma série de atividades negociais, que tomam o nome técnico de 

operações bancárias.” 235

As operações bancárias se inserem no âmbito da atividade empresária, 

como sendo aquela economicamente organizada para a prestação de serviços, de 

acordo com o art. 966, do Código Civil de 2002. Possui, portanto, dois aspectos: o 

econômico e o jurídico. 236

                                                
233 A expressão se refere à boa fé objetiva, enquanto guter Glauben é usada com respeito à boa fé subjetiva.
234 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do 
Consumidor. Campinas: LZN Editora, 2003. p. 147.
235 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1981, p. 382.
236 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 
52.
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No sentido econômico, as operações bancárias se propõem a prestação 

de serviços no setor creditício, resultando em proveito tanto para o banco como para 

o cliente. 237

No sentido jurídico, a operação sempre resulta em um contrato, ajuste, 

acordo, podendo ser consubstanciados por contratos, pois, geralmente, as relações

entre bancos e clientes são ajustadas em contrato, criando deveres e obrigações 

para as partes. 238

De acordo com a definição de Arnaldo Rizzardo, “os contratos bancários 

são instrumentos de acordo entre banco e cliente para criar, regular ou extinguir uma 

relação que tenha por objeto a intermediação de crédito” 239.

No dizer de Fábio Ulhoa Coelho, “Contratos bancários são aqueles em 

que uma das partes é, necessariamente, um banco”240. Todavia, a função 

econômica do contrato deve está relacionada ao exercício da atividade bancária, ou 

seja, o contrato deve configurar ato de coleta, intermediação ou aplicação de 

recursos financeiros próprios ou de terceiros. Somente neste caso, o contrato poderá 

ser chamado de contrato bancário.

Há um outro aspecto que também deve ser ventilado: a regulamentação 

imposta pelo Banco Central do Brasil, que tipifica todas as espécies de contratos 

bancários. Dessa forma, os contratos definidos pelo Banco Central como bancários 

devem, necessariamente, ter um banco em um dos pólos da relação jurídica, sendo, 

                                                
237 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 
52.
238 Ibidem, p. 52
239 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos de Crédito Bancário. São Paulo: RT, 1994, p. 16
240 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 13º Edição, Atualizada de acordo com o código 
Civil de 2002 e ampliado. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 449.
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pois, uma infração à lei se forem praticados por uma pessoa física ou jurídica não 

autorizada a funcionar como instituição bancária. 241

Vê-se, portanto, que não há uma unanimidade na doutrina para a 

definição de contrato bancário, situando-se a controvérsia entre dois critérios 

fundamentais: o critério subjetivo, sendo contrato bancário aquele realizado por um 

banco, tipificado pelo Banco Central; e o critério objetivo, pelo qual é contrato 

bancário aquele que tem por objeto a intermediação do crédito.

Em relação ao crédito, a sua origem etimológica vem do latim credere, 

traduzido por “confiança”, podendo ser entendido como toda a operação monetária 

pela qual se realiza uma prestação com o compromisso de pagamento futuro. 

Arnaldo Rizzardo completa que crédito seria: “a operação monetária pela qual se 

realiza uma prestação presente contra a promessa de uma prestação futura” 242. É 

notória a indispensabilidade da confiança por parte de quem concede o crédito para 

com o devedor.

No que tange as suas principais características, podemos sistematizá-las 

da seguinte forma:

a) Peculiaridade –  o dinheiro se constitui em seu objeto e a sua razão de 

ser. Os contratos bancários, por terem conteúdo econômico, refletindo o 

desempenho de uma atividade empresarial, sempre envolvem dinheiro, 

promovendo a circulação de riqueza. 243

                                                
241 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, pp. 82 e 83. 
242 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos de crédito bancário. 4º edição. rev. Atual ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 16.
243 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, pp. 41 e 42. 
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b) Massividade – a atividade bancária é uma atividade em série, “de 

massa”, visando um número indeterminado de pessoas, segundo tipos 

negociais estandartizados. De modo que toda a contratação irá sempre 

refletir predisposição de cláusulas e a não manifestação volitiva da parte 

menos favorecida, pois só a sua elaboração em grande escala tem aptidão 

para gerar o lucro na intermediação do crédito.244

Contudo, pondera Nelson Abrão que 

embora a massificação materialize a gama de serviços e a somatória que 
envolve a substância da operação bancária, não se desconhece a 
correlação que tem acentuado perfil no Código de Defesa do Consumidor, 
querendo com isso significar uma necessidade de adaptação e 
atendimento, quer na formulação, quer no cumprimento de cláusulas e 
condições, coadunando-se com a autonomia relativa de vontade que 
exterioriza o ato de adesão. 245

c) complexidade – com o desenvolvimento das relações comerciais, não 

só no âmbito nacional, mas também mundial, há uma demanda por formas 

cada vez mais sofisticadas de operar. Não raro em um único negócio, 

existe uma cadeia de atos jurídicos diferenciados. São operações 

chamadas de estruturadas, desenvolvidas para um cliente que tem um 

perfil específico e necessidades diferenciadas do mercado, envolvendo 

uma série complexa de atos.

                                                
244 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 
55
245 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, P. 
51.
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Conforme demonstrado supra, podemos concluir, nos valendo dos dizeres 

de Celso Marcelo de Oliveira: 

é preciso concluir que uma primeira regulamentação dos contratos 
bancários é definida pelas regras do Banco Central do Brasil. Referido 
regramento, contudo, é especialíssimo, e tem a ver somente com as 
características essenciais do contrato, a serem obedecidas pela instituição 
financeira. No que se refere à relação entre o banco e o consumidor, exige-
se, também, o cumprimento das regras do Código Civil e Código Comercial 
e o respeito às normas de natureza pública inseridas pelo Código de Defesa 
do Consumidor, principalmente no que concerne à coibição de práticas 
abusivas, em que o hipossuficiente é colocado frente a cláusulas que são 
desproporcionais ao valor real do negócio. 246

Todavia, não podemos olvidar que o contrato bancário deve ser aquele em 

que o ente bancário atua como empresário no exercício da intermediação de crédito, 

enquanto profissão habitual, ou seja, o contrato não só tem a necessidade da 

presença do banco, mas só se configura quando da existência de atividade típica.

3.4.Tipos de contratos bancários

De acordo com o tipo de sujeito presente na relação jurídica bancária, qual 

seja consumidor, utilizando-se do objeto do contrato bancário como destinatário final, 

ou fornecedor, que visa reinserir o dito objeto no ciclo produtivo, atuando de forma 

profissional (vide item 1.2.3.1.), iremos classificar os contratos bancários em: 

1) Contratos típicos de fornecimento; 

2) contratos típicos de consumo;

3) contratos de utilização mista.

                                                
246 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003. P. 83.
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Todavia, não podemos esquecer que a conceituação de consumidor sob a 

ótica finalista deve ser abrandada, em função do princípio da vulnerabilidade. 247

Em termos práticos, isso significa que pode ser que tenhamos um sujeito 

ativo, que seja uma pessoa jurídica, destinatária final do produto/serviço bancário, 

porém, que não se encontre em posição de inferioridade em relação ao banco. 

Nesse caso, ela não seria considerada consumidora.

Por outro lado, pode ser que tenhamos um sujeito ativo, que seja uma pessoa 

jurídica, não seja destinatário final de um bem ou serviço, mas esteja subjugado ao 

poder econômico do banco. Nesse caso, ele seria considerado consumidor.248

3.4.1. Contratos Típicos de Fornecimento

3.4.1.1. Contrato de Antecipação Bancária.

Segundo o entendimento de Celso Marcelo de Oliveira, 

                                                
247 DONATO, Maria Antonieta Zanardo. A Proteção do Consumidor: Conceito e Extensão. Biblioteca do 
direito do consumidor, vol. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 108.
248 Neste sentido vide acórdão STJ – 4ª T – Resp 231208/PE – Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar – j. 
07.12.2000. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 
AUTOMÓVEL – APLICAÇÃO DO CDC. O CDC incide sobre contrato de financiamento celebrado entre a 
CEF e o taxista para a aquisição de veículo. MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; 
MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 104.
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(...) trata-se de um negócio jurídico financeiro, onde o banco (antecipante) 
empresta certa soma em dinheiro ao correntista bancário (antecipado), 
contra entrega de garantia real. É considerado como um tipo de 
financiamento bancário, de acordo com a Resolução nº 19, do Banco 
Central do Brasil. 249

O contrato de antecipação bancária historicamente é conhecido na 

Alemanha e Áustria como crédito Lombardo (lombardgeschaft), pelo fato de ter sido 

amplamente utilizado entre banqueiros lombardos na Idade Média.250

Como contrato bancário, a antecipação também não ficou avessa a 

grande divergência doutrinária que paira acerca de sua natureza jurídica. Alguns 

viam muita semelhança entre ela e o mútuo sob penhor, a ponto de reduzi-la a essa 

modalidade. Outros preferiam considerá-la como uma espécie de abertura de 

crédito, particularmente a modalidade em conta corrente, ante as semelhanças como 

a faculdade de uso ou não do crédito aberto e a possibilidade de restituição, antes 

do prazo convencionado, do objeto da antecipação, com a possível reutilização 

sucessiva da disponibilidade até o limite contratado. 251

Evoluiu-se para o entendimento da existência de uma identidade própria 

no contrato de antecipação bancária, sendo definida nos dizeres de Fran Martins 

como 

(...) operações bancárias bastante aproximadas do desconto e dos 
empréstimos, mas que se caracterizam pelo fato de alguém receber do 
banco determinada importância, dando uma garantia real para o pagamento 
da importância adiantada. Essa garantia pode consistir em mercadorias ou 
títulos representativos das mesmas, tais como conhecimentos de depósitos, 
warrants ou conhecimento de transporte. Podem igualmente, consistir em 
títulos de crédito cotados nas Bolsas. 252

                                                
249 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 96.
250 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 126.
251 Ibidem, pp. 126 e 127.
252 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. 4º ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1976.
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Na antecipação bancária, a garantia não é acessória, como no mútuo ou 

na abertura de crédito. Nestes o financiamento precede a garantia. A característica 

da acessoriedade subsiste ante a existência de modalidades sem garantia. Já na 

antecipação, não existe essa possibilidade, pois a existência da garantia é questão 

nuclear. Por isso, evidencia-se que é um contrato real, pois sem a caução, não há 

como falar em antecipação. 253

É um contrato bilateral, pois no momento da entrega da garantia, a soma 

passa a ser do cliente. Em outras palavras, tanto a entrega da garantia, como a da 

soma é pressuposto de sua formação. É um contrato oneroso, impondo obrigações a 

ambas as partes. 254

O banco tem por obrigação, ao receber do cliente o bem, antecipar a soma 

composta do valor convencionado ou de mercado da coisa entregue, menos a 

diferença correspondente aos juros e comissões previstos para o uso de todo o valor 

antecipado, durante o tempo do contrato. Evidentemente, se houver restituição 

antecipada, o banco deverá cobrar apenas pelo tempo de uso efetivo do dinheiro. 255

Vale salientar que temos como outra obrigação do banco, a de custodiar o 

bem da garantia, implicando não só a responsabilidade pelo valor da coisa, como 

também pela sua integridade física, devendo para isso, proceder a sua guarda e 

conservação. 256

                                                
253 LUZ, Aramy Dornelles da. Op. cit., p. 128
254 Ibidem, p. 128.
255 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 130.
256 Ibidem, p. 130.
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Por fim, cabe-lhe a obrigação de restituir a coisa, na sua integralidade, 

quando do pagamento total do valor antecipado, ou proporcionalmente, quando o 

pagamento for parcial. 257

O cliente deve pagar juros e comissões, bem como proceder a restituição 

do capital antecipado, provendo também as despesas decorrentes da guarda e 

conservação da coisa, bem como todos os atos de administração dos direitos 

oriundos da coisa empenhada. 258

3.4.1.2. Contrato de Desconto de Títulos 

Trata-se de uma operação bancária ativa típica, que consiste na obtenção 

de dinheiro através da cessão à instituição financeira de títulos de crédito sacados 

contra terceiros. O banco figura como descontador e o cliente, que recebe o dinheiro 

antecipadamente, descontário.259

É evidente que o banco, ao pagar pelo crédito descontado, deduz do seu 

valor a importância relativa aos juros referentes ao lapso temporal entre a data da 

antecipação e a data do vencimento.

Nesse sentido, Orlando Gomes refere-se ao desconto como: 

(...) o contrato por via do qual o banco, deduzindo antecipadamente juros e 
despesas da operação, empresta à outra parte certa soma em dinheiro, 
correspondente, de regra, a crédito deste, para com terceiro, ainda não 
exigível.
Por ele, obriga-se o cliente a restituir ao banco à soma que lhe antecipou 
com base em crédito ainda não vencido. Dá-se a cessão “pro solvendo”, de 

                                                
257 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, 
p.132
258 Ibidem, p.133.
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sorte que se o terceiro não resgatá-la no tempo devido, quem o descontou 
fica obrigado a restituir ao banco a importância dele recebida por 
antecipação. 260

A função econômico-financeira do desconto é proporcionar a realização 

antecipada do crédito, avançando uma etapa no ciclo produtivo. É diferente da 

antecipação bancária, por antecipar, não o valor, mas o pagamento, sendo uma 

concessão de crédito de segundo grau. 

O banco torna-se proprietário do crédito através de um endosso, ou, 

ainda, através da cessão. O banco recebe os documentos devidamente endossados 

ou cedidos pelo descontário, que passam a sua posse, e , quando vencerem, 

tornam-se exigíveis ao devedor principal, ou seja, em caso de não pagamento, o 

banco poderá requisitar uma cobrança junto ao descontário, que era o anterior 

detentor do crédito. 261

De acordo com o entendimento de 262J. X. Carvalho de Mendonça, 

podemos extrair da natureza jurídica do desconto bancário, duas teorias:

I - A teoria da Compra e Venda de Títulos de Crédito ou de Créditos.
O contrato de desconto poderia ser convertido em venda à vista, desde que 
o descontário receba desde logo a soma. Sobreleva que não se 
compreenderia a venda, com a obrigação de o vendedor passar a devedor 
principal, pagando ao comprador soma igual ao preço recebido e mais os 
juros, o que se viria a dar no caso do devedor direto e principal do título não 
satisfazê-lo na época do vencimento.
II - Teoria do Empréstimo, 
O desconto é um empréstimo. A dedução feita pelo banqueiro é o juro do 
empréstimo. Esta é a tese geralmente adotada.

                                                                                                                                                        
259 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p 98.
260 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1981. pp. 368 e 369.
261 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 109
262 MENDONÇA, J. X. Carvalho apud OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à 
Normatização de Defesa do Consumidor. Campinas: LZN Editora, 2003, pp. 98 e 99.
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Ocorre, ainda, na prática brasileira, o chamado desconto simples, 

caracterizador de um contrato de cobrança de títulos, no qual a empresa deposita 

em bancos, títulos de crédito para a cobrança em outras praças, ou na mesma 

praça, sem, contudo, operar-se o chamado endosso propriamente dito que transfere 

os direitos representados no título de crédito.263

Por esta operação é cobrada tarifa bancária, a título do serviço prestado, 

todavia não ocorre propriamente o desconto bancário, pois o que há é um endosso 

mandato, através do qual se lança na cambial um ato que torna legítima a posse do 

endossatário sobre o documento, sem que ele se torne credor. 264

É importante destacar que nessa modalidade de operação, não existe 

qualquer tipo de empréstimo, mas apenas o serviço prestado pela financeira, que se 

valendo de sua rede de agências, pode receber um título em outra praça ou 

localidade. No caso, o banco (sacador) se posta como um mero intermediário entre o 

cedente e o sacado (devedor), ou seja, o banco age como procurador do cedente 

(cliente). 265

Segundo Antônio Carlos Efing266, 

(...) No direito do consumo, o contrato de desconto de títulos pode ser 
definido como aquele ajustado entre o cliente consumidor e o banco 
fornecedor, onde este recebe do consumidor título de crédito para a 
cobrança, através de endosso-mandato, meio pelo qual o consumidor lhe 
outorga poderes para representá-lo em todos os atos de cobrança, inclusive 
quanto ao apontamento para protesto cambial, devendo o cobrado, creditar 
ao consumidor a quantia respectiva. No contrato de cobrança de título, 
deverá o banco fornecedor zelar pela guarda do título cobrado e, uma vez 
impossibilitada a sua cobrança, restituí-lo imediatamente ao consumidor.

                                                
263 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 86.
264 Ibidem, p. 86.
265 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 86.
266 EFING, Antônio Carlos. Contratos e procedimentos bancários à luz do código de defesa do consumidor. 
1ª Edição, 3ª Tiragem, Biblioteca do direito do consumidor, vol 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000. p. 113.
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3.4.1.3. Contrato de Factoring

De acordo com o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho267, “Faturização ou 

fomento mercantil é o contrato pelo qual uma instituição financeira (faturizadora) se 

obriga a cobrar os devedores de um empresário (faturizado), prestando a este os 

serviços de administração de crédito”.

O termo “factoring” é uma palavra inglesa que deriva de factor, que em 

seus primórdios designava “corretor”. Esse indivíduo era intermediário encarregado 

das vendas, espécie de representante comercial comissionado. Desta feita, 

“factoring” era a conduta praticada pelo “factor”, ou seja, a corretagem comercial, a 

intermediação na compra e venda mercantil e na prestação de serviços. 268

Factoring é uma atividade comercial mista atípica, envolvendo serviços e a 

compra de créditos (direitos creditórios) resultantes de vendas mercantis. Denomina-

se de fomento mercantil porque expande os ativos das empresas dos clientes, 

aumentando-lhes as vendas, eliminando o seu endividamento, e por fim, 

transformando as suas vendas a prazo em vendas à vista. 269

Segundo Luiz Lemos Leite270

É a prestação contínua e cumulativa de serviços de assessoria 
mercadológica, creditícia, de seleção de riscos, de gestão de crédito, de 
acompanhamento de contas a receber e de outros serviços, conjugada com 
a aquisição pro soluto de créditos de empresas resultantes de suas vendas 
mercantis ou de prestação de serviços, realizadas a prazo.

Verifica-se, claramente, que no momento em que um empresário concede 

crédito aos compradores de seus produtos ou serviços, ele passa a ter mais uma 

                                                
267 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 13º Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 467.
268 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 256.
269 Ibidem, p. 258.
270 LEITE, Luis lemos. Factoring no Brasil. 5º Edição. São Paulo: Editora Atlas, 1997, p.19.
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preocupação empresarial que consiste na necessidade de administrar a concessão 

do crédito. Essa administração abrange o controle dos vencimentos, o 

acompanhamento das variações das taxas de juros, as cobranças dos 

inadimplentes, a adoção de medidas assecuratórias do direito creditício, bem como a 

cobrança judicial propriamente dita. Além disso, o empresário, no momento que 

outorga o crédito, enfrenta o risco da insolvência do comprador. 271

É então que entra o contrato de factoring, que tem justamente essa 

função, sobretudo econômica, de poupar o empresário de todo esse trabalho, bem 

como a preocupação da outorga de prazos e facilidades para os seus clientes. 

Através desse contrato, o banco presta ao empresário o serviço de administração de 

crédito, garantindo o pagamento das faturas por este emitidas.

A faturização é um negócio composto de duas frações básicas: uma 

financeira, que é a própria compra de créditos e outra não financeira, de prestação 

de serviços. Surgiu como precursor da terceirização, com claras características de 

acessoriedade, auxiliando as empresas a se tornarem mais ágeis, leves e dotadas 

de liquidez.272

Bulgarelli273 entende que se trata de 

venda do faturamento de uma empresa à outra, que se incumbe de cobrá-
lo, recebendo em pagamento uma comissão e cobrando juros quando 
antecipa recursos por conta dos recebimentos a serem feitos. Há, portanto, 
um elemento básico na operação, que é a cessão de créditos, mas poderá 
abranger outras funções, como a gestão de negócios e financiamento de 
recursos.

Diante de tais características, a faturização não tem despertado interesse 

no sistema bancário. Os bancos que, eventualmente, atuam nessa área, o fazem 

                                                
271 Ibidem, p.20.
272 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 257.
273 BULGARELLI, Waldírio. Questões Contratuais no código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora 
Atlas, 1993



108

com menor gama de prestação de serviço, mantendo o núcleo correspondente a sua 

vocação institucional.

É de bom grado revelar que o Banco Central já considerou a faturização 

como um contrato bancário pela RES. BC nº 703/82. Porém, tal instrução normativa 

foi revogada pela RES. BC nº 1.359/89. Por isso, atualmente, inexiste ato infralegal 

que vede a exploração da atividade de faturização de créditos a não exercedores de 

atividade bancária.274

O contrato de faturização muito se assemelha com o desconto, com a 

peculiaridade de ser uma cessão de crédito pro soluto. 275

A instituição financeira faturizadora assume, com a faturização, as 

seguintes obrigações: a) gerir os créditos do faturizado, procedendo ao controle dos 

vencimentos, providenciando os avisos e protestos assecuratórios do direito 

creditício, bem como cobrando os devedores das faturas; b) assumir os riscos do 

inadimplemento dos devedores faturizados; c) garantir o pagamento das faturas, 

objeto de faturização. 276

Luis Lemos Leite entende que existem pelo menos quatro modalidades de 

faturização no Brasil. 277

1) Conventional factoring, também conhecida como financeira. Dá-se no 

caso da instituição financeira garantir o pagamento das faturas antecipando o seu 

valor ao faturizado. Essa modalidade compreende três elementos: serviços de 

administração do crédito, seguro e financiamento. 

A natureza bancária dessa modalidade é cristalina, haja vista a existência 

da antecipação pela faturizadora do crédito concedido pelo faturizado a terceiros, 

                                                
274 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 13º Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 468.
275 LUZ, Aramy Dornelles da. Op. cit., p. 258.
276 LEITE, Luis lemos. Factoring no Brasil. 5º Edição. São Paulo: Editora Atlas, 1997, p.23.
277 Ibidem, pp..24 e 25
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representando, assim, evidentemente, uma operação de intermediação creditícia 

abrangida pelo art. 17 da LRB.

2) Trustee, também chamada de comercial. Foi idealizada pela ANFAC 

em 1988. Trata-se da gestão financeira e de negócios da empresa cliente, que 

passa a trabalhar com caixa zero, otimizando a sua capacidade financeira.

Em decorrência da abrangência apresentada, verifica-se a impropriedade 

de tal modalidade ser trabalhada pelas instituições financeiras, tal qual ela é 

atualmente concebida. Todavia, isso não implica que futuramente grandes 

conglomerados de crédito, através de uma complexa rede de informática, não 

venham a apresentar interesse, absorvendo completamente todos os negócios do 

setor.

3) Exportação - é usada para comercializar no exterior bens produzidos 

por empresa-cliente do factoring.

4) Compra de matéria prima. Nesse caso, a empresa de factoring faz a 

intermediação da compra de matéria prima para o seu cliente, negociando 

diretamente com o fornecedor, com o fim de obter melhor preço de compra.

Conforme dito anteriormente, inexiste legislação específica no Brasil 

sobre o factoring. Assim, as normas aplicadas são de diversas naturezas: comercial, 

civil e financeira. 278

No que tange a essa última, a Resolução 2144, do Banco Central, de 

22.02.1995, que passou a admitir a faturização como atividade lícita, conceituou 

factoring como 

(...) a prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a 
receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou 
prestação de serviços.

                                                
278 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p 102



110

Com base na definição acima reproduzida, a Res. BC nº 2.144/95 

acrescenta que a prática de quaisquer atos financeiros pela faturizadora, estranhos 

à definição legal, caracteriza infringência à LRB e à Lei nº 7.492/86279

3.4.1.4. Contrato de Câmbio.

A palavra “câmbio” pode ser considerada sob duas acepções: uma 

genérica e outra específica. Genericamente, “câmbio” significa a troca de duas ou 

mais moedas entre si, que nos remete a origem medieval da operação. Já, no que 

diz respeito ao seu aspecto específico, o termo “câmbio” vem a ser a troca de moeda 

estrangeira pela nacional. 280

Segundo Aramy Dornelles da Luz281, “por operação de câmbio designa-se 

um conjunto de negócios jurídicos envolvendo a compra e venda de divisas, sua 

internação e remessa para o exterior”. Nesse sentido, denomina-se de “divisa” a 

moeda estrangeira, qualquer que seja a sua representação.

Celso Marcelo de Oliveira282, sobre o assunto, esclarece que

“Câmbio significa a compra e venda de moeda estrangeira. Sempre que 
uma transação comercial de exportação for concretizada, também será 
realizada uma operação cambial. Isso porque as empresas exportadoras 
não podem manter conta-corrente em moeda estrangeira, no Brasil ou no 
exterior; e são obrigadas a vender ao Banco Central, através da rede 
bancária autorizada a operar em câmbio, a moeda estrangeira recebida em 
pagamento de suas exportações”.

                                                
279 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 13º Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, pp. 
468 e 469.
280 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 
224
281 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, P. 140.
282 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, P. 108.
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Vê-se, portanto, que é de extrema importância a realização das 

operações de câmbio, haja vista a necessidade de existência, tanto do 

internacionalismo do comércio quanto do nacionalismo da moeda. Em outras 

palavras, a necessidade da moeda estrangeira não se restringe ao importador que 

precisa efetuar o pagamento ao exportador das mercadorias adquiridas, mas 

também ao turista que visita um país de moeda diferente. 283

No que se refere à natureza jurídica do contrato de câmbio, é ponto quase 

unânime na doutrina que se trata de uma compra e venda genuína, não um simples 

empréstimo. “É contrato bilateral, consensual, oneroso, perfeito e acabado” 284.

Vale ressaltar que os contratos de câmbio, inseridos no contexto das 

operações de câmbio e realizados por instituições financeiras devidamente 

autorizadas pelo governo, relaciona-se, sem sombra de dúvida, à idéia de compra e 

venda de moedas estrangeiras, com o fim de viabilizar o comércio internacional ou 

até mesmo o turismo. 285

A operação de câmbio é composta de três fases distintas: contratação ou 

fechamento do câmbio, negociação do câmbio ou entrega dos documentos e 

liquidação do câmbio. 286

Em sua primeira fase, denominada de contratação ou fechamento do 

câmbio, trata-se de ato jurídico-operacional em que o exportador/consumidor 

negocia e assina com o banco autorizado, um contrato de venda de moeda 

estrangeira recebida ou a receber, como pagamento de sua exportação. 287

                                                
283 ABRÃO, Nelson. Op. cit., pp. 224 e 225.
284 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Op. Cit. P. 108
285 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 114.
286 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 108.
287 Ibidem, p. 108
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Existem duas formas de contratação do câmbio: a pronta e a futura. Na 

primeira, o pagamento da exportação pelo importador e a entrega das divisas ao 

banco devem ocorrer até o segundo dia após a sua contratação e, no câmbio futuro, 

o pagamento deverá acontecer em até 180 dias depois da data do embarque da 

mercadoria para o exterior. É evidente que o encerramento do câmbio a ser 

realizado em até 360 dias antes ou em até 180 dias após a data de embarque, 

depende da transação realizada entre o exportador e o importador quanto à forma 

de pagamento, se será à vista ou a prazo. 288

Após o embarque da mercadoria para o exterior, tem início a segunda fase 

da operação cambial: a negociação do câmbio ou a entrega dos documentos. O 

exportador deverá entregar ao banco que comprou as divisas geradas na 

exportação, dentro do prazo de 15 dias, os documentos comprobatórios da 

exportação. 289

A fase final, denominada de liquidação cambial, ocorre quando a empresa 

importadora realiza o pagamento no exterior referente à exportação, e o banco que 

adquiriu as divisas converte a moeda estrangeira recebida em moeda nacional, de 

acordo com a taxa estabelecida contratualmente, abatidas as despesas 

operacionais, onde o saldo líquido será entregue ao exportador.290

3.4.1.5. Contrato de Depósito em Caderneta de Poupança

                                                
288 Ibidem, p. 109.
289 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 145.
290 Ibidem, pp. 145 e 146.
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O contrato de depósito pode ser definido como aquele, segundo o qual, 

uma pessoa (depositante) confia a outra (depositário) a guarda de objeto móvel, 

obrigando-se a segunda à restituição, quando reclamado. 291

A caderneta de poupança é uma modalidade de depósito, cujo objetivo é a 

capitalização privada popular. Ela representa a parcela da renda não consumida. É 

considerada a mais popular das aplicações financeiras. Surgiu para financiar o setor 

de construção civil e a aquisição da casa própria. Sua característica precípua é a de 

propiciar ao investidor a aplicação de pequenas quantias sem abrir mão da   

liquidez. 292

Os depósitos de poupança subordinam-se às regras elaboradas pelo 

Banco Central, órgão executivo do sistema financeiro. Este tipo de depósito é 

representado pela caderneta de poupança, instrumento que comprova o contrato de 

depósito de poupança, servindo para anotar as entradas e saídas, além de 

identificar o depositante e o depositário. É um título nominativo, intransferível e 

instrumento de movimentação do depósito. 293

A caderneta de poupança tem um rendimento mensal envolvendo os juros 

remuneratórios de 0,5% ao mês e a atualização monetária pela Taxa Referencial, 

sendo que os recursos depositados são garantidos pelo Fundo Garantidor de 

Crédito. No caso da Caixa Econômica Federal, os depósitos em poupança são 

                                                
291 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 58.
292 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 92.
293 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed., Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, p. 303.
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garantidos integralmente pela União, conforme previsto no artigo 2º, alínea a, do 

Decreto Lei nº 759. 294

A conta de poupança de depósito apresenta-se nas seguintes 

modalidades: poupança livre, poupança programada, poupança de rendimentos 

crescentes, poupança vinculada, poupança pecúlio e poupança rural. 295

O Contrato de Depósito em Caderneta de Poupança é, na verdade, um 

contrato de adesão, sinalagmático, com renovações mensais, de acordo com os 

critérios adotados pelo Banco Central. 296

De acordo com Celso Marcelo de Oliveira297 se constitui 

(...) como ato jurídico perfeito e acabado diante da perfectibilização do 
depósito bancário e até a renovação seguinte, trinta dias depois, na 
chamada data de aniversário da caderneta, especialmente quanto à taxa 
remuneratória então vigente. Não obstante a faculdade do poupador efetuar 
retirada do numerário antes do período formativo do direito à remuneração 
da poupança, não significa dizer que o direito não restou incorporado ao 
patrimônio do depositante que manteve seu depósito por aquele período, 
sob pena de total insegurança nas aplicações financeiras e perda de 
credibilidade pública em desfavor da sociedade e do próprio Estado 
Democrático de Direito.

                                                
294 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed., Rio de Janeiro: Qualitymark 
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3.4.2. Contratos típicos de Consumo

3.4.2.1. Contrato de Cartões de Crédito.

Trata-se de um contrato de adesão, oneroso, comutativo e atípico, onde 

uma instituição financeira (emissora) se obriga perante uma pessoa física, a pagar o 

crédito concedido a esta por um terceiro, empresário credenciado por aquela 

(fornecedor).298

Segundo Fábio Ulhoa Coelho, 

o cartão de crédito, propriamente dito, é o documento pelo qual o titular 
prova, perante o fornecedor, a existência do contrato com a instituição 
financeira emissora, servindo também para a confecção da nota de venda, 
que é instrumento de outorga do crédito pelo fornecedor titular. 299

A sua natureza jurídica é de um contrato bancário, pois a emissora, na 

verdade, financia tanto o titular como o fornecedor.

Nesse sentido, Fran Martins300 considera que “o sistema de cartões de 

créditos bancários diverge, entretanto, dos não bancários, em virtude de nele 

poderem os titulares recorrerem a uma abertura de crédito bancário, o que não se dá 

com os não bancários”.

É importante frisar que o titular pode, se houver previsão contratual, 

parcelar o valor da compra, em vez de pagá-lo no vencimento de forma integral, o 

que, evidentemente, implica juros, comissões etc. Já o fornecedor, este pode 

                                                
298 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
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negociar o recebimento de suas notas de venda de forma antecipada, com os 

devidos juros e encargos acertados. 301

Todavia, mesmo que não haja utilização de crédito, ou seja, o titular pagar 

a sua fatura integralmente, e o fornecedor não negociar a antecipação da notas de 

venda, haverá a instrumentalização de uma operação de recursos financeiros, de 

evidente natureza bancária.302

O cartão de crédito é um importante mecanismo na mobilização do crédito 

ao consumidor e, de acordo com o entendimento de Nelson Abrão303, a necessidade 

da existência dos cartões de crédito surgiu porque a 

(...) larga faixa de consumidores é constituída de assalariados, que recebem 
os seus vencimentos em única e determinada ocasião do mês, pelo que sua 
disponibilidade em matéria de dinheiro de contado pode sofrer oscilações 
de molde a não permitir a pronta aquisição de bens e serviços.

Acrescenta304 ainda que 

(...) o ambiente da sociedade de consumo encontra facilidades na oferta de 
crediário, com a pluralidade de cartões, visando não apenas aumento do 
leque em prol do aderente, mas a perspectiva de inserção de datas 
distintas, no que concerne ao vencimento das faturas, provocando uma 
sensação maior do poder aquisitivo.

O cartão de crédito é uma forma de democratização do crédito de curto e 

de médio prazo, que evita os incômodos do transporte do dinheiro, bem como 

propicia a compra de bens e serviços a prazo. 305

                                                
301 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, pp. 472 e 
473.
302 Ibidem, p. 473.
303 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, P. 
182.
304 Ibidem, p. 183.
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Vê-se, portanto, que quando o usuário utiliza-se do cartão de crédito, o faz 

como meio substitutivo da moeda corrente. De forma que, entre ele e o fornecedor, a 

operação de compra e venda é concluída. Por isso, não há como negar a 

característica à vista dessas operações, pois os estabelecimentos credenciados 

valem-se da garantia de pagamento das faturas, à medida que respeitarem as 

condições pactuadas, havendo uma segurança bem maior quanto ao pagamento do 

que o recebimento de um cheque, por exemplo, considerando a possibilidade de ele 

ser devolvido por insuficiência de fundos.

No dizer de Celso Marcelo de Oliveira306, “o contrato de cartão de crédito 

envolve uma relação jurídica bastante complexa, que envolve diversas partes, e 

enfeixa três contratos simultaneamente”, são eles:

a) Entre o banco emissor e o titular, onde o emissor se obriga a 

pagar as despesas feitas pelo titular com o uso do cartão, até 

certo limite, tendo o direto de ser reembolsado pelo titular na 

data de vencimento de sua fatura.

b) Entre o emissor e o fornecedor, pois o emissor se obriga a 

pagar as despesas efetuadas pelo titular ao fornecedor, 

representadas pelas notas de compra apresentadas.

c) Entre o titular do cartão e o fornecedor, vinculados por um 

contrato de compra e venda ou prestação de serviço comum.

                                                                                                                                                        
305 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 126.
306 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, P. 129.
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Para uma melhor visualização da matéria, cumpre observar que o 

fornecedor não está obrigado a conceder crédito a seus consumidores. Fábio Ulhoa 

Coelho307 entende que não se pode obrigar o fornecedor a aceitar pagamento 

mediante cartão de crédito. Até mesmo aquele fornecedor que seja credenciado 

pode estabelecer valores mínimos de compra para que ela lhe seja viável. 

Eventualmente, caso haja abuso, poderá responder perante a sociedade emissora, 

sendo descredenciado ou pagando multa contratual. Todavia, perante o titular, não 

haverá qualquer responsabilidade pela recusa na aceitação do cartão de crédito, 

pois o cartão, apenas instrumentaliza a concessão de crédito feita pelo fornecedor 

ao seu titular.

Atualmente, as administradoras de cartões de crédito estão mais bem 

estruturadas em função do desenvolvimento do setor, mais modernizado e 

informatizado, por isso os consumidores estão ainda mais vulneráveis e 

desprotegidos, expostos a vários tipos de abusos.

Antônio Carlos Efing308 sistematiza muito bem esse tópico, esclarecendo 

que: 

(...) podem ser encontradas, nos contratos de cartões de crédito, as 
seguintes cláusulas, entre outras: outorga de poderes para junto à 
instituição financeira de escolha do emissor fornecedor, por conta do 
consumidor, negociar e obter crédito, bem como poderes para assinar o 
aludido contrato de financiamento, abrir conta corrente em banco, assinar 
títulos representativos do débito do consumidor, inclusive notas 
promissórias, acertar prazos, juros, comissões e encargos; em caso de 
perda, furto ou roubo do cartão de crédito, mesmo que este tenha sido 
cancelado automaticamente, responderá o consumidor por débitos oriundos 
do mau uso do cartão, decorrente da perda, furto ou roubo.309

                                                
307 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, P  473.
308 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 133.
309 “CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO - UTILIZAÇÃO PELO ASSALTANTE – ESTABELECIMENTO 
CREDENCIADO – ASSINATURA NÃO CONFERIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – VALOR DA 
CAUSA. Ação de repetição de indébito – cartão de crédito furtado – utilização pelo assaltante – assinatura não 
conferida – perícia – queixa policial – comunicação com atraso imputável ao banco emissor – procedência. Cabe 
ao titular do cartão extraviado comunicar o fato, em tempo hábil, ao emissor do cartão. O risco da venda é do 
estabelecimento credenciado cujo o preposto não confere a assinatura nem a identidade do portador. Diante 
dessa omissão, de nada adianta a imediata comunicação do extravio. Nas repetições  de indébito o valor da causa 
deve corresponder ao montante da restituição pleiteada” Acórdão da 7ªCâm. Cív. Do TAMG, Ap. Cív. 208.177-
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É evidente que tais cláusulas inseridas no contrato são abusivas, pois além 

de desobrigarem o emissor fornecedor, ainda colocam o consumidor em uma 

posição de excessiva desvantagem, indo de encontro ao sistema de proteção do 

consumidor310.

Ante o exposto, é clara a necessidade de melhores condições para um 

tratamento igualitário, entre os dois pólos da relação jurídica de consumo, devendo, 

inclusive, haver ampla participação do consumidor na elaboração do contrato com a 

administradora do cartão de crédito, evitando-se, assim, os abusos decorrentes do 

contrato de adesão largamente utilizado nos dias de hoje.

3.4.2.2.Contrato de Serviço de Custódia de Valores

Sabemos que a atividade principal desenvolvida pelos bancos é a 

negociação de crédito. Nesse contexto, a custódia de valores se inclui como 

atividade acessória, pois não se trata de negociação de crédito, e sim de um serviço 

prestado aos clientes com o propósito de cativá-los, a fim de que eles permaneçam 

dentro do rol de clientes do banco. 311

                                                                                                                                                        
2, Rel. Juiz Lauro Bracarense, DJ/MG de 15.06.1996. Repertório IOB de Jurisprudência, 2ª Quinzena de julho 
de 1996, n. 14/96, p. 250, 3/12239).
310 Acórdão da 10ª Câmara de Direito Privado do TJSP, na Ap. Cív. 283.254-1/8, em 23.05.1997,  rel. Dês. G
Pinheiro Franco. 
311 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 134.
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A custódia de títulos e valores mobiliários é atividade primordial para que 

o mercado de comercialização de papéis, representados pelos valores mobiliários, 

se desenvolva de forma satisfatória. 312

As ações de companhias, que representam parcelas de seu próprio 

capital social, podem estar sob a forma de cártulas ou sob a forma escritural. No 

primeiro caso, temos fisicamente títulos que, ao serem negociados, circulam, ou 

simplesmente mudam de matrículas dentro do sistema de custódia patrocinado 

pelas diversas instituições financeiras presentes no mercado financeiro. 313

A importância dessa atividade é justamente a simplificação dos processos 

de verificação de autenticidade dos títulos, o que gera a facilidade na sua 

negociação. 314

As modalidades de custódia de valores e títulos, segundo Celso Marcelo 

de Oliveira315, são:

(...) o depósito de títulos e valores em simples custódia, que configura um 
depósito comum sem nenhuma implementação, sendo uma forma pouco 
utilizada na prática moderna; o depósito de títulos em administração, onde é 
o tipo da custódia mais utilizada na atualidade, pois o banco assume a 
obrigação não só de guardar os títulos, mas, também, de administrá-los.

Vale ressaltar que as características mais importantes da custódia 

bancária são as seguintes: A)Trata-se de um contrato real, pois se faz necessário a 

tradição para que se dê o seu aperfeiçoamento, que no caso seria a entrega dos 

títulos ao banco. B)Trata-se de um contrato unilateral, estabelecendo obrigações 

apenas para o banco. C) Trata-se de um contrato oneroso, pois se exige uma 

                                                
312 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 91.
313 Ibidem, p. 91.
314 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 91.
315 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 134.
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contraprestação pelo serviço realizado pelo banco, e, por fim, D) Trata-se de um 

contrato intuitu personae, haja vista que as relações que cria são baseadas na 

confiança que o cliente depositário inspira no banco depositante. 316

Para o banco depositante, a operação de custódia implica na 

disponibilidade de instalações e serviços adequados, onde teria por obrigação o 

dever de aplicar toda diligência na guarda e na conservação da coisa, respondendo, 

inclusive, por responsabilidade em caso de culpa in vigilando. 317

O depositante tem por escopo, ao realizar o contrato, obter segurança 

para os seus títulos e valores e, ao mesmo tempo, gozar de uma fácil e pronta 

disponibilidade, por isso, é defeso ao banco modificar o local do depósito, sem 

autorização do depositante. 318

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, é evidente a sua aplicação 

in casu. A dicção do seu artigo 2º não deixa margem para dúvidas, quando 

estabelece que “Consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final”.

Ora, a custódia de títulos e valores mobiliários se apresenta com 

características de serviço, o qual o consumidor contratante é destinatário final, por 

isso, mesmo não sendo atividade precípua desenvolvida por entidade integrante do 

mercado financeiro, encaixa-se na definição legal supra-referida, encontrando-se, 

portanto, sob a égide do Código Consumerista.319

                                                
316 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, pp. 135 e 136.
317 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 91.
318 Ibidem, p. 92.
319 Ibidem, p. 92.
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3.4.2.3. Contrato de Serviço de Aluguel de Cofre de Segurança

Neste tipo contratual, o banco coloca à disposição do seu cliente, um 

compartimento bancário, dentro de suas instalações, destinado a guardar coisas 

móveis, valendo-se da segurança oferecida pela instituição. Para tanto, os 

clientes/usuários pagam uma taxa de serviço, em contrapartida pelo benefício 

utilizado. 320

Não existe unanimidade quanto à natureza jurídica dessa espécie de contrato, 

havendo três teorias que se destacam: 321

1) A teoria do depósito, que equipara o contrato de cofre de segurança, a 

o contrato de depósito comum, enunciando que nesta modalidade contratual o que 

realmente interessa ao usuário é a guarda de alguns valores seus com extrema 

segurança, desconhecendo o banco o conteúdo dos cofres, localizados no interior 

da agência.

Em função de desconhecer o conteúdo daquilo que está guardado, a 

instituição financeira também desconhece o seu valor econômico.

2) A teoria da locação, caracterizada em função da cessão de uso de um 

compartimento do banco, onde o usuário está interessado apenas na reserva do 

local, colocado à disposição pelo banco, para guarda de coisas móveis, devendo, 

para tanto, remunerá-lo por isso. Nesse caso, o objeto da contratação é a locação 

do espaço físico, que se destinará a guarda de objetos.

3) A teoria mista, na qual os doutrinadores pretendem defender a tese de 

que o contrato de aluguel de cofres de segurança se refere a um contrato misto de 

                                                
320 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Op. cit., p. 137.
321 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. Op. cit., pp. 67 e 68.
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depósito, locação e prestação de serviço, havendo, portanto, características de 

todas essas modalidades.

Através desse tipo de contrato, o cliente visa obter do banco o espaço 

locado no estabelecimento, para guardar os seus bens móveis com segurança, 

longe da possibilidade de serem roubados. Para isso, o banco deve reservar toda a 

segurança possível, onde além de haver um serviço de vigilância, deverá oferecer a 

possibilidade de o cliente ter acesso aos seus pertences, como lhe aprouver, dentro 

do estabelecimento, em local adequado, ao mesmo tempo reservado e 

absolutamente seguro.

Para uma melhor visualização da matéria, vale ressaltar que existem dois 

aspectos fundamentais nesse tipo de serviço: a vigilância e o segredo. Segredo 

este, que, é bom que se diga, não invalida a existência da tradição, e a conseqüente 

responsabilidade do depositário. 322

Ainda devemos expor que o contrato em comento tem por características 

ser um contrato consensual e de execução continuada.

O banco depositário é responsável pelos prejuízos que ocasionar aos 

depositantes. Registre-se que, apesar do banco ignorar o que existe dentro do cofre, 

todavia, o cliente não tem o ônus da prova dos valores existentes no 

estabelecimento, em se aplicando o código de Defesa do Consumidor, uma vez que, 

de acordo com o seu artigo 6º, inciso VIII, a responsabilidade da prova caberá ao 

fornecedor.323

Vê-se, portanto, que é cristalina a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de cofres de segurança, tanto pela própria conceituação 

                                                
322 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 68.
323 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 69.
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do instituto, em que o banqueiro coloca à disposição do cliente espaço para guardar 

valores, como pelo caráter de prestação de serviço que se reveste324.325

3.4.3. Contratos de Utilização Mista

3.4.3.1. Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente

Através desse contrato, o banco se obriga a colocar à disposição do 

cliente uma determinada quantia, por prazo determinado ou indeterminado, 

obrigando-se este a devolvê-la, quando extinguir-se o contrato.

Segundo Arnaldo Rizzardo326, trata-se de um 

“(...) contrato pelo qual o banco ou creditante se obriga a colocar uma 
importância em dinheiro à disposição do creditado, ou a contrair por conta 
deste uma obrigação, para que ele mesmo faça uso do crédito concedido na 
forma, nos termos e condições em que foi convencionado, ficando obrigado 
o creditado a restituir ao creditante as somas que dispôs, ou cobri-las 
oportunamente, de acordo com o montante das obrigações contraídas, 
incluindo os rendimentos e outras decorrências”.

Por sua vez, Sérgio Carlos Covello327 conceitua:

(...) a conta corrente bancária é o contrato em virtude do qual o banco se 
obriga a receber os valores que lhe são remetidos pelo cliente ou por 

                                                
324 STOCO, Rui. A prestação de Serviços Bancários de Cofres de Segurança à Luz do CDC. In: Revista dos 
Tribunais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano de 1985, vol. 728, p. 37, jun./1996.
325 A Quarta Turma do STJ julgou o Banco do Brasil responsável pela perda material e pelos danos morais 
sofridos pelo advogado Paulo César Leal em decorrência do arrombamento de cofre da agência Centro Rio no 
Rio de Janeiro, locado por ela para a guarda de bens. REsp 333211 / RJ ; RECURSO ESPECIAL 
2001/0095255-0
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terceiros, bem como a cumprir as ordens de pagamento do cliente até o 
limite de dinheiro nela depositado ou do crédito que se haja estipulado.

Vê-se, portanto, que apesar de haver uma idéia de disponibilidade, 

verificada na concepção da abertura de crédito, pois o banco outorga o direito de 

utilização do crédito pelo cliente, não há o que falar em titularidade do valor 

concedido pelo banco, porque o que existe é um compromisso da entrega de um 

valor em caso de necessidade, e não a entrega efetiva e imediata desse valor. 328

Podemos caracterizar o contrato em estudo da seguinte forma:

1) Consensual, pois ele se perfaz com o simples acordo entre as partes, 

conforme sacramenta Sérgio Carlos Covello329, “o contrato se aperfeiçoa, portanto, 

pelo consenso das partes, independente da tradição do dinheiro ou de outro 

qualquer ato”.

O contrato de abertura de crédito se completa através do mero consenso 

entre as partes, decorrendo desse consenso o compromisso do banco de prestar o 

crédito ao creditado, podendo, inclusive, o creditado exigir a concretização de cada 

prestação.

2) Informal, porque não requer forma especial para a sua constituição. 

Todavia, a forma escrita é a que se dá com mais freqüência e, ainda, em algumas 

vezes, o banco solicita ao cliente a assinatura de uma carta de abertura de conta, 

onde são detalhadas as modalidades de funcionamento do contrato, bem como a 

sua natureza. Verifica-se possível também, que esta convenção de abertura de 

                                                                                                                                                        
326RIZZARDO, Arnaldo. Contratos de Crédito Bancário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990, pp. 
38 e 39.
327 COVELLO, Sérgio C. apud OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização 
de Defesa do Consumidor. Campinas: LZN Editora, 2003, p. 85. 
328 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 105.
329 COVELLO, Sérgio Carlos. Contratos Bancários. São Paulo: Editora Saraiva, 1991, p 200.
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conta se dê de forma tácita, na qual, após a conclusão da primeira operação, é 

estabelecido o funcionamento da conta. 330

3) Bilateral, quando cabe ao banco prestar serviços, bem como colocar à 

disposição do cliente certo montante em dinheiro e, ao cliente, a obrigação do 

pagamento de comissões ao banco, e ainda, a possível restituição do valor que o 

banco tenha creditado em seu favor. 331

4) Intuitu personae, porque a concessão do crédito por parte do banco se 

dá, especificamente, em consideração à pessoa do creditado, sendo a obrigação de 

restituir sempre da parte contratante.332

A essência do contrato em tela consiste na atribuição ao creditado do 

poder de exigir do banco a prestação de certa soma em dinheiro. Os atos de 

utilização do crédito constituem simplesmente a execução do contrato, havendo a 

necessidade de associá-lo à conta corrente, a fim de que os saques se realizem 

através dos cheques e a disponibilidade possa ser continuamente renovada.333

Em uma primeira fase, o banco se coloca como devedor do cliente, haja 

vista o comprometimento de aceitação das ordens do creditado, conforme o contrato 

realizado, que se materializa através de certas prestações, tais como a entrega da 

quantidade monetária solicitada, pagar cheques etc. 334

No que diz respeito ao creditado, a sua contraprestação trata do 

pagamento da comissão acertada por ambos os contratantes, mesmo que não tenha 

usado o crédito lançado em sua conta.

                                                
330 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9º Edição Rev. Atual e Ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 
217.
331 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 105.
332 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 105.
333 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 86.
334 Ibidem, p. 87.
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 Na fase seguinte, no exato momento que o cliente faz uso do crédito, o 

banco passa de devedor para credor, adquirindo o direito de invocar do cliente o 

pagamento dos juros avençados, assumindo também a obrigação de restituir o 

dinheiro no prazo convencionado. 335

Em suma, podemos concluir que o contrato de abertura de conta corrente 

trata do contrato no qual existem freqüentes relações de débito e crédito entre o 

banco e o cliente. O banco se obriga a inscrever em partida de débito e crédito os 

valores monetários retirados ou depositados pelo cliente.

Além disso, o negócio jurídico se formaliza no momento em que o banco 

se compromete a abrir o crédito ( obrigação de fazer ) e o cliente a recebê-lo, por 

isso é considerado um contrato perfeito. Quando se dá a utilização do crédito, 

surgem outras obrigações para o creditado, como a de pagamento de juros sobre o 

saldo devedor e da restituição das quantias utilizadas.

O contrato de abertura de crédito pressupõe, como todo negócio jurídico, a 

sua resolução, que pode ocorrer pelo simples advento de termo estabelecido em 

contrato, e, quando da inexistência deste, admite-se a rescisão unilateral, todavia, 

esta deve ser prescindida de aviso. 336

Quanto ao Código Consumerista, a sua aplicabilidade ao contrato em tela 

é indiscutível, quando o crédito disponibilizado ao cliente for canalizado para a 

compra de bens ou serviços. 337 338

Não obstante, não sendo destinatário final dos recursos oferecidos pelos 

bancos, o usuário não tem sobre si o manto do Estatuto do Consumidor.
                                                
335 EFING, Antônio Carlos. Op. cit., p. 106.
336EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 106.
337 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 50
338 CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR – APLICABILIDADE SE CONFIGURADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. 
1ºTACivSP – 7ª Câm. De Férias de Julho/97 – Ap. 732.366-4 – Rel. Juiz Barreto de Moura – j. 12.08.1997. 
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Para uma melhor visualização da matéria, deve prevalecer a aplicabilidade 

simultânea das legislações que se estendem ao caso, a Lei 8.078/90 e a Lei 

4.595/64. Porém, quando o assunto é sobre cláusulas abusivas, tais como garantias 

exigidas em excesso, elas devem ser consideradas nulas, atendendo rigorosamente 

ao disposto na Lei 8.078/90.

3.4.3.2. Contrato de Mútuo ou Empréstimo Financeiro 

Empréstimo é a relação jurídica em que uma das partes entrega um bem a 

alguém que dele fará uso temporário, assumindo a obrigação de restituir o próprio 

bem ou o seu equivalente, conforme a natureza do mesmo. Duas são as espécies 

de empréstimo, conforme o tipo do bem: o comodato (empréstimo de bens não 

fungíveis) e o mútuo, (empréstimo de bens fungíveis como, por exemplo, o 

dinheiro).339

O empréstimo financeiro constitui o mútuo e é uma das modalidades de 

financiamento bancário, tendo por efeito jurídico a transferência da propriedade 

sobre a coisa emprestada. Em decorrência dessa transferência, a posse da coisa 

fica com o cliente/mutuário, e os riscos correm por sua conta. O contrato de mútuo é 

real, pois exige a tradição do bem, transferindo-se ao mutuário o domínio sobre a 

coisa emprestada. 340

                                                
339 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 87.
340 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o Banco Múltiplo e seus Contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 92.
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O mútuo ou empréstimo é a figura contratual mais típica da atividade 

bancária, grande parte do seu lucro é proveniente da prática do empréstimo 

financeiro, sendo, por conseguinte, a sua atividade precípua, exercida 

profissionalmente, sempre mediante um contrato. 341

O banco capta recursos junto ao público e os direciona para empréstimos, 

estabelecendo um prazo para seu pagamento e, em contrapartida, cobrando juros 

sobre o capital emprestado e comissões pela prestação de seus serviços.

Quanto à sua natureza: é comercial, não se levando em conta a pessoa do 

mutuário, mas sim porque é concedido por banco. Sendo assim, os empréstimos 

feitos pelos bancos serão sempre comerciais, mesmo que o mutuário não seja 

comerciante, pois o banco empresta dinheiro de forma habitual e profissionalmente, 

em contrapartida exige juros e comissões pela prestação de seus serviços. 342

Para uma melhor visualização da matéria, cumpre acrescentar que o art. 

19, § 2º do Regulamento nº. 737, veio a derrogar o art. 247 do Código Comercial, 

cujo teor reforça a natureza comercial do mútuo, pois ele considera como mercancia, 

sem distinções, as operações bancárias. 343

O empréstimo financeiro é, portanto, um negócio jurídico oneroso e 

submetido, necessariamente, a um encargo denominado de juros, dado o seu 

caráter mercantil. Dessa maneira, no mútuo bancário, o juro é obrigatório, mesmo na 

falta de convenção expressa, hipótese na qual incidirá por força de lei.344

Ao lado do empréstimo bancário em dinheiro, há ainda o empréstimo de 

títulos em que o banco empresta títulos ao cliente, que poderá aliená-los, aplicá-los 

em seus negócios ou entregá-los em garantia de outros empréstimos. No 

                                                
341 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Op. Cit., p. 90.
342 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do 

Consumidor. Campinas: LZN Editora, 2003, p. 91. 
343 Ibidem, p. 91.
344 Ibidem, p. 92.
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empréstimo de firma, o banco empresta o seu nome, a sua responsabilidade para 

garantir o crédito do prestatário junto a um outro credor. Dá-se mediante a 

constituição de uma garantia fidejussória (aval, fiança, carta de garantia). A 

prestação desta garantia pelo banco corresponde a um contrato de contra-garantia 

para assegurar ao banco que se este tiver de honrar a garantia prestada, aquele o 

reembolsará. 345

A aplicabilidade do Código Consumerista aos contratos em tela 

dependerá do tipo de operação financeira formalizada. Tratando-se, por exemplo, de 

financiamento realizado através de Cédula de Crédito Industrial, que são operações 

financeiras, sem sombra de dúvida, não dirigidas ao consumo, pois os usuários são 

empresários que se utilizam da operação, para buscar recursos direcionados ao seu 

negócio. Prevalece o entendimento de que o CDC não se aplica, e sim, no caso, o 

Código Civil Brasileiro. 346 347

Da mesma forma, as operações de financiamento do setor rural têm 

disciplina própria (Decreto-Lei n° 167/67), elaborado dentro das necessidades de 

fomento da atividade agrícola. 348

                                                
345 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, pp. 456 e 
457.
346 A Quarta Turma do STJ julgou inexistir relação de consumo, em se tratando de financiamento obtido por 
empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualifica-lo como 
destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo. Inaplicação no caso do CDC. REsp. nº 
218.505/MG. Recurso Especial ( 1999/00506614-6)
347 CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO – PRETENDIDA 
APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC – INADIMISSIBILIDADE – EMBORA O BANCO SEJA 
CONSIDERADO FORNECEDOR DE SERVIÇOS – HIPÓTESE EM QUE O CONTRATANTE SEJA 
PESSOA JURÍDICA – TOMOU DINHEIRO EMPRESTADO PARA APLICAR EM SUA ATIVIDADE 
PRODUTIVA, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. 1º 
TACivSP – 12ª Câm. – AgIn 861.763-0 – j. 08.06.1999. MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. 
V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p.76.
348 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 95.
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Já as operações de financiamento imobiliário, qual sejam, aqueles 

ajustados por meio de contrato de mútuo para a aquisição da casa própria ou de 

abertura de crédito para a construção de unidades habitacionais, que possuem um 

inegável caráter social, estão submetidas à égide do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente quanto à proteção contratual do mutuário consumidor.349

3.4.3.3. Contrato de Seguro.

Trata-se do contrato firmado pelo acordo de duas partes, a saber: 

segurador e segurado. O segurador se vincula ao segurado, através da obrigação 

assumida, no caso o pagamento de uma indenização ao mesmo, condicionada a um 

eventual prejuízo a ser sofrido pelo segurado, decorrente de um acontecimento 

futuro e incerto. Em contrapartida, o segurado se obriga a pagar ao segurador uma 

quantia monetária, denominada de prêmio, que visa cobrir o risco que ele está 

assumindo com relação à  obrigação. 350

Na concepção de Fran Martins351 o contrato de seguro é: 

(...) aquele em que uma empresa assume a obrigação de ressarcir prejuízo 
sofrido por outrem, em virtude de evento incerto, mediante o pagamento de 
determinada importância, para que haja o ressarcimento do prejuízo. 
Chama-se segurado ou beneficiário, quem efetivamente receberá da 
seguradora a importância relativa ao prejuízo; tanto pode ser beneficiário o 
próprio segurado como uma terceira pessoa, dependendo sua indicação de 
cláusula contratual. Só são partes no contrato de seguro o segurador e o 
segurado; só esses acordam e assumem obrigações em virtude do contrato.

                                                
349 As relações jurídicas geradas pelos contratos do SFH revelam-se como de consumo, seja porque as 
instituições financeiras caracterizam-se como fornecedoras, seja pela presença da vulnerablidade dos mutuários, 
caracterizando-os como consumidores. TAPR – ApCiv 190834-5 – j. 16/10/2002. MARQUES, Cláudia Lima; 
BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pp. 81 e 82.
350 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.128
351 MARTINS, Fran apud PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as 
Operações Financeiras. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 62.
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Vale salientar que esse tipo de contrato é aleatório, ou seja, envolve 

necessariamente riscos predeterminados. A seguradora, a partir de prêmios 

mensais, que são na verdade prestações pagas pelo aderente, compromete-se a 

ressarcir o segurado, desde que ocorra evento futuro e incerto, denominado de 

sinistro, do valor previamente estipulado, a título de danos patrimoniais próprios e 

gerados a terceiros e de outros dissabores.352

A matéria é disposta no Código Civil de 2002, no seu artigo 757, que diz 

que: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do 

prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, 

contra riscos predeterminados”.

O contrato de seguro é um contrato de adesão, pois as cláusulas são 

previamente estabelecidas pelo segurador, e aceitas, sem possibilidade de 

discussão, pelo segurado. Todavia, apesar de indiscutíveis, essas cláusulas devem 

estar em consonância com o regime das normas de ordem pública atinentes ao 

Código de Defesa do Consumidor. 353

Atualmente, na busca de uma maior segurança neste segmento, há uma 

procura por companhias especializadas no processamento da atividade de seguros. 

Todavia, temos observado a associação de bancos comerciais com seguradoras 

para a comercialização desse ativo financeiro. Tal prática permite que o mesmo 

funcionário do banco comercial possa, em suas instalações, oferecer aos seus 

clientes esse tipo de contrato, o que, sem sombra de dúvida, apresenta-se como 

                                                
352 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 63.
353 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 129.
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uma grande vantagem na facilidade da comercialização, pois, pode-se contar com 

toda uma rede estruturada para o atendimento nos bancos comerciais. 354

É necessário frisar que, para que o contrato de seguro seja constituído, é 

preciso o cumprimento de certas formalidades, tais com a existência material da 

“apólice”, que deverá conter elementos identificadores da empresa seguradora, bem 

como informações sobre a indenização, a identificação do segurado, e seu 

respectivo interesse, além do prazo de vigência do contrato.355

A figura do prêmio que consta na apólice, corresponde à quantia que 

deverá ser paga pelo segurado ao segurador e deve refletir a proporcionalidade do 

risco por ele assumido. Se o prêmio não for pago, o contrato se resolve. O prêmio é 

composto de prêmio puro e taxa de carregamento. O prêmio puro deve corresponder 

ao nível estatístico das ocorrências da mesma espécie, a fim de que se possa 

calcular, com relativa segurança, o valor, objeto da prestação do segurado. Quanto a 

taxa de carregamento, esta trata do valor relativo às despesas realizadas pelo 

segurador. 356

Assim sendo, temos que o contrato de seguro é estabelecido entre o 

segurado/consumidor, que através do pagamento do prêmio constituído de forma 

moderada, fica coberto de risco decorrente de sinistro (eventos indesejados, tais 

como morte, acidente etc), risco este assumido pela seguradora/fornecedora.

Portanto, é inegável a existência de prestação de serviços nos moldes da 

legislação consumerista, imperando, pois, a sua aplicabilidade.357

                                                
354 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 63.
355 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 130.
356 EFING, Antônio Carlos. Op. Cit., p. 130.
357 Neste sentido já decidiu o STJ: SEGURO – PROPOSTA – VIGÊNCIA DA COBERTURA – DEFESA DO 
CONSUMIDOR – APLICAÇÃO. REsp 79.090/SP. Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar.
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3.4.3.4. Contrato de Alienação Fiduciária

Alienação fiduciária em garantia é contrato regulado pela Lei nº. 4.728/65 e 

Decreto-Lei nº. 911/69, e consiste na transferência feita pelo devedor ao credor, da 

propriedade resolúvel e da posse indireta de um bem, como garantia do seu débito, 

resolvendo-se o direito do adquirente com o adimplemento da obrigação, ou seja, 

com o pagamento da dívida garantida.358

Através desse contrato, uma pessoa pode adquirir um bem a prazo, 

graças à interveniência de instituição financeira. Sendo assim, vejamos: inicialmente, 

o bem é adquirido pelo cliente e, logo em seguida, o bem é transferido para o banco, 

que passa a deter a chamada propriedade fiduciária, ficando o cliente/mutuário 

apenas com a posse resolúvel do bem. 359

Com relação á  propriedade resolúvel, ela é assim denominada porque no 

momento em que for paga a última prestação do contrato em comento, a 

propriedade se resolve em função da instituição financeira e se materializa nas mãos 

do mutuário.360

Em outras palavras, o cliente compra o bem, mas como não dispõe de 

recursos, solicita financiamento de uma instituição financeira, que acata como 

garantia da transação, a alienação fiduciária do bem adquirido.

Embora seja negócio de ampla utilização no financiamento de bens de 

consumo duráveis, com o escopo de fomentar, através da indústria financeira, a 

produção, 

(...) nada impede que a alienação fiduciária em garantia tenha por objeto 
bem já pertencente ao devedor (STJ, Súmula 28). O objeto do contrato 

                                                
358 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 93.
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pode ser bem móvel ou imóvel (aplicando-se nessa última hipótese, os arts. 
22 a 33 da Lei nº. 9.514/97, que instituiu o sistema financeiro imobiliário). 361

A instituição financeira poderá, ainda, agregar outras garantias ao contrato 

em tela, pois o custo do financiamento estará na ordem inversa da deterioração do 

bem objeto do contrato e o empresário visa sempre garantir o seu lucro e o retorno 

dos capitais investidos.362

Outro ponto que merece destaque é o disposto no art. 3º, § 1º do Decreto-

Lei nº. 911/69, que trata da mora do fiduciante que gera a pronta exigibilidade das 

prestações vincendas e possibilita o fiduciário requerer a busca e apreensão do 

bem, logo: 

O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 
terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 
concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o 
inadimplemento do devedor. Despachada a inicial e executada a liminar, o 
réu será citado para, em três dias, apresentar contestação ou, se já tiver 
pago 40% do preço financiado, requerer a purgação da mora.363

Quando a alienação fiduciária em garantia tem por objeto um imóvel, não 

é o caso de busca e apreensão, alienação a terceiros ou depósito porque os direitos 

do credor fiduciário se tornam efetivos através da consolidação, em seu nome, da 

propriedade do bem. Essa consolidação decorre da falta de purgação da mora, 

perante o Registro de imóveis, pelo devedor regularmente intimado (art. 26 da Lei nº. 

9.514/97). 364

                                                                                                                                                        
359 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 76.
360 Ibidem, p. 76.
361 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, P. 464.
362 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 77.
363 Contra essa posição, entendimento da 1º Câmara cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que 
estipulou poder o devedor purgar a mora, mesmo não tendo pago 40% do preço do bem. Ap.49.096/98, 1º Câm., 
Julg. 02.12.1998. Rel. Dês.ª Ana Maria Amarante.
364 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. Op. cit., p. 465.
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Não há unanimidade na doutrina acerca da natureza bancária do contrato 

de alienação fiduciária. Todavia, apesar de sua considerável utilização por 

empresários que exploram atividade não-bancária, tais como consórcio de 

automóveis, a posição majoritária é de que apenas as instituições financeiras 

regularmente constituídas podem celebrar tal modalidade de contrato como 

mutuante/fiduciária. 365

Esse entendimento, segundo Fábio Ulhoa Coelho366, se baseia, 

”sobretudo, no fato de o negócio jurídico em questão ter sido introduzido no direito 

nacional em diploma legislativo voltado especialmente à disciplina do mercado de 

capitais”.

3.4.3.5. Contrato de Leasing.

Contrato de leasing, ou arrendamento mercantil, trata do acordo entre 

arrendatário e arrendador, através do qual o arrendatário, primeiramente, indica um 

bem a ser adquirido pelo arrendador. Em seguida, o arrendador já inserido na posse 

do bem, após tê-lo comprado por preço ajustado com o arrendatário, arrenda o bem 

ao mesmo de modo semelhante ao aluguel. Todavia, nesse contrato, há a outorga 

ao arrendatário do direito de compra. Findo o contrato, ele terá a faculdade de 

adquirir o bem.367

Celso Marcelo de Oliveira368 explica que: 

                                                
365 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 466.
366 Ibidem, p. 466.
367 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, pp. 115 e 116.
368 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, P. 105.
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(...) a figura do leasing, também conhecida em nosso ordenamento como 
arrendamento mercantil, é uma operação de financiamento para 
proporcionar aos empresários o acesso aos bens de produção necessários 
ao funcionamento da empresa, sem que tenha de comprá-los. Contudo, em 
nosso atual mercado, este contrato também é utilizado por pessoas físicas 
para a aquisição de bens, principalmente veículos.

Vê-se, portanto, que o leasing visa, sobretudo, atender a necessidade 

econômica de aquisição de equipamentos/maquinaria industrial, sem que haja 

desembolso pela empresa dos recursos necessários a sua compra efetiva. O bem é, 

de fato, comprado por uma outra empresa, que o aluga e, ao mesmo tempo, 

concede a opção de compra, para a empresa que os toma como arrendamento.369

O leasing surge no contexto contratual como uma modalidade de 

financiamento, visando facilitar o uso e gozo por parte de uma pessoa, quer seja ela 

jurídica ou física, sem que a mesma tenha que desembolsar imediatamente o valor 

do bem arrendado.

No que se refere à natureza jurídica desse contrato, existem duas 

correntes diferentes que buscam a sua demarcação. De um lado, há autores que 

entendem se tratar de um contrato nominado, assemelhando-se com a compra e 

venda, locação ou até gestão de negócios. Seguindo esse raciocínio, a afinidade 

maior encontrada é com o contrato de aluguel. Todavia, as características do 

arrendamento mercantil não se limitam às características do contrato de locação, por 

isso, este não se submete de forma integral às características daquele. 370

Segundo Aramy Dorneles da Luz371, 

                                                
369 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 105.
370 Ibidem, pp. 105 e 106.
371 LUZ, Aramy Dornelles da. Negócios Jurídicos Bancários, o banco múltiplo e seus contratos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 195.
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“Para os americanos que os criaram e para os países que adotam o mesmo 
sistema de direito (common law) a significação jurídica do contrato é 
financeira, o leasing é espécie de financiamento e como tal se define. 
Todavia, para os países latinos e aqueles que se filiam ao “Roman Sistem of 
Wright” parece ganhar destaque o aspecto locação”.

O entendimento dominante é o de que o leasing é um contrato autônomo, 

apesar de possuir elementos de outros negócios, seja relativamente ao conteúdo ou 

mesmo à forma tão somente, tais como mandato, corretagem, locação, mútuo, 

compra e venda. É importante esclarecer que, apesar da fusão desses elementos, 

não se pode dizer que o arrendamento mercantil seja um contrato misto, pois se 

trata de um negócio próprio, com causa própria, também já tendo sido tipificado. 372

Para que o contrato de arrendamento mercantil se estabeleça, é 

necessária a presença dos seguintes elementos jurídicos: 373

1) A compra de equipamentos e máquinas por uma instituição financeira.

2) O arrendamento a longo prazo desses bens, feito pela instituição 

financeira à concessionária. 

3) A concessão do uso desses bens, mediante o pagamento de um 

aluguel.

4) A faculdade assegurada ao concessionário, que está utilizando as 

máquinas, de adquiri-las, na totalidade ou em parte, através do preço 

convencionado no próprio contrato, deduzindo os pagamentos feitos a título de 

aluguel.

A exploração da atividade de leasing está disciplinada pela Res. BC nº 

2.309 de 1996, que distingue duas modalidades de contrato: o leasing financeiro e o 

leasing operacional. 374

                                                
372 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 106.
373 Ibidem, p. 106.
374 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 470.
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LEASING FINANCEIRO: Contrato pelo qual a concedente adquire a 

terceiros máquinas e equipamentos a fim de entregá-los ao uso de uma empresa, 

por prazo determinado, através do pagamento de prestações pecuniárias periódicas, 

com o direito de opção de compra com o pagamento do preço residual no fim do 

contrato. A concedente desse tipo de leasing só pode ser empresa que exerça 

atividade creditícia, exclusivamente, ou conjugada com outras atividades. 375

Segundo Fábio Ulhoa Coelho376, esse tipo de leasing 

(...) se caracteriza, basicamente, pela inexistência de resíduo expressivo. 
Isto é, para o exercício da opção de compra, o arrendatário desembolsa 
uma importância de pequeno valor, devendo a soma das prestações 
correspondentes à locação ser suficiente para a recuperação do custo do 
bem e o retorno do investimento da arrendadora.

LEASING OPERACIONAL: Também denominado de renting, trata-se do 

financiamento do bem associado com a prestação de serviços (seguro, assistência 

técnica etc), fixados contratualmente. Outro ponto diferencial dessa modalidade é 

que o arrendatário não tem como objetivo a propriedade do bem, por isso a sua 

principal vantagem é a não imobilização de capital de investimento. 377

Se, porventura, o arrendatário resolver pela opção de compra, a soma das 

prestações correspondentes à locação do bem não pode ultrapassar 75% do custo 

do bem arrendado. O resíduo a ser pago pelo arrendatário tende a ser expressivo.

É importante destacar, ainda, que a doutrina reconhece como modalidade 

de leasing, o LEASE-BACK, que é um tipo de leasing que se assemelha muito com a 

retrovenda, pois a arrendadora adquire o bem a arrendar do próprio arrendatário. 

                                                
375 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 106.
376 COELHO, Fábio Ulhoa. Op. Cit. P. 470.
377 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 118.
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Melhor dizendo, a empresa arrendadora aceita comprar os bens de produção de 

certa empresa, todavia, deixa-os na posse da vendedora, que estará atuando como 

arrendatária, contra pagamento de aluguel, contudo, é reservado ao locatário o 

direito de opção de compra dos bens (recompra).378

Com respeito a discussão sobre a sua natureza bancária, dúvidas não há 

de que o exercício da opção de compra pelo arrendatário, configurado no 

pagamento dos aluguéis, reflete verdadeiro financiamento. Todavia, se o 

arrendatário não se vale da faculdade de adquirir o bem, inexiste qualquer 

característica nessa relação contratual que possa sugerir a sua natureza bancária.379

O próprio legislador não vinculou a celebração do contrato à qualidade de 

instituição financeira e, no mesmo sentido, o Conselho Monetário Nacional 

prescreveu que as operações de arrendamento mercantil somente podem ser 

exploradas por Sociedades Anônimas dedicadas essencialmente a essa atividade 

ou por instituições financeiras especificamente autorizadas.

Quanto à importância econômica do leasing, este é considerado como 

fator de produtividade, pois ele permite a substituição de equipamentos usados por 

novos, principalmente máquinas, móveis e utensílios, a renovação das instalações 

empresariais, sem que haja a mobilização de capital para a aquisição de novos 

equipamentos. 380

Outrossim, não há como se desconsiderar que o contrato de leasing é 

investimento realizado pelas instituições financeiras, por intermédio de suas 

sociedades de arrendamento mercantil, portanto, adiantamento de recursos 

financeiros para a aquisição de bens, operação financeira propriamente dita, 

                                                
378 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 107.
379 COELHO, Fábio, Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 13º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 471.
380 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Op. cit., p. 107.
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circunscrita entre as atividades primárias, aplicando-se, por conseguinte, a lei que 

rege o mercado de capitais, não havendo espaço para a aplicabilidade do Código 

Consumerista, com todos os seus institutos. Salvo se o arrendatário se tratar de 

destinatário final, a exemplo da utilização do leasing como modalidade de 

financiamento na aquisição de veículos. 381 382

                                                
381 PEREIRA JÚNIOR, Nilton Nunes. O Código de Defesa do Consumidor e as Operações Financeiras. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 76.
382 COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL –LEASING – PESSOA 
JURÍDICA – BEM ADQUIRIDO POR EMPRESA DE CARGAS COMO INSUMO A SER UTILIZADO EM 
SEU PROCESSO DISTRIBUTIVO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TJBA – 1ª Câm. –
AgIn 52235-6 – j. 18.08.1999. MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. 
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 79.
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CAPÍTULO 4 - Código de Defesa do Consumidor e os Contratos e Serviços 

Bancários

4.1. O Consumidor na Relação Bancária

Para uma melhor visualização da matéria, convém relembrar o que ficou 

demonstrado no item 1.1. retro, no que se refere à relação de consumo. Trata-se de 

uma relação jurídica travada entre consumidor e fornecedor, envolvendo um bem ou 

serviço para uso final. Os dois pólos desta relação têm de estar enquadrados nos 

moldes previstos no Código de Defesa do Consumidor. É preciso, primeiramente, 

verificar se a situação de fato enquadra-se no tipo descrito na hipótese normativa, 

para sabermos qual a legislação a ser aplicada em um caso concreto e isto só é 

possível concluir após verificarmos quem é o consumidor na relação bancária e qual 

a destinação que será dada ao dinheiro ou serviço.

Acerca do assunto, Cláudia Lima Marques383 entende que:

A relação de consumo é intrinsecamente "relacional”,  isto é, depende da 
presença simultânea de dois agentes especiais interagindo, um consumidor 
e um fornecedor, e é "finalística", pois concretiza-se na sua causa, causa 
inicial e final, na sua finalidade, que é naturalmente de consumo.

De acordo com Antônio Carlos Efing, é necessária a análise apurada das 

relações de consumo, quando diz que 

                                                
383 MARQUES, Cláudia Lima. Da possibilidade constitucional de instituir regras de conduta para os 
Bancos, aplicáveis a serviços de "natureza bancária, financeira, de crédito e securitária", por lei ordinária 
civil ou comercial, disponível em http://www5.mp.sp.gov.br:8080/caoconsumidor/Doutrina-Cenacon/ADIN-
BancosParecerDraCláudiaLimaMarques.doc. Acesso em 15/02/2006.
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Não resta qualquer dúvida de que a importância do reconhecimento da 
existência ou não de uma relação de consumo reside na possibilidade de 
serem aplicadas as normas previstas pelo CDC; caso contrário – não sendo 
detectada a relação de consumo, estaremos diante de uma relação 
comercial, civil, etc., passível de regramento por outros textos legais que 
não o CDC. 384

O Código de Defesa do Consumidor é um sistema normativo, que tem por 

escopo a proteção dos consumidores. São eles, e somente eles, os destinatários 

desta tutela. Saber se sobre um contrato bancário incidirão as normas 

consumeiristas, vai depender da qualificação do sujeito ativo da relação jurídica 

como consumidor, nos termos da legislação.

Já vimos no item 1.2.3. atinente aos tipos de consumidor contidos na 

legislação brasileira, que são quatro os conceitos legais de consumidor, sendo o 

proferido pelo artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor relativo ao consumidor 

stricto senso. Os demais (art. 2º; parágrafo único; art. 17 e art. 29) são consumidores 

por equiparação. Com base nestas duas espécies de consumidor, podemos falar em 

relação de consumo propriamente dita e relação de consumo por equiparação. 385

Assim, nas relações bancárias de consumo, a pessoa física que for 

destinatária final de um serviço, como o de cobrança, custódia, conta corrente, 

fornecimento de talões de cheque, abertura de crédito ou empréstimo pessoal, será 

facilmente identificada como consumidor. Haverá relação de consumo e o banco 

estará sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor sempre que o cliente 

participar de uma operação de crédito e utilizar os recursos emprestados nas suas 

atividades próprias. Quando o cliente de um banco for uma pessoa física, não há 

                                                
384 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 26.
385 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 288.
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maiores dúvidas quanto ao seu enquadramento como consumidor, desde que atue 

como destinatário final. 386

Dúvidas existem quando tratamos de pessoa jurídica. É preciso identificar 

a finalidade da contratação bancária e depois examinar se está presente o requisito 

da vulnerabilidade.387

Todavia, o requisito da vulnerabilidade não é restrito aos contratos de 

consumo, pois o Código Civil de 2002 também o utiliza quando trata da disciplina 

dos contratos de adesão.

A cerca do assunto, Fabíola Santos Albuquerque entende que:

A inserção do contrato de adesão pelo novo Código Civil demonstra ares de 
conformidade com a realidade ao reconhecer que mesmo entre privados, a 
idéia de paridade nem sempre está assegurada. A lei admitiu a posição 
privilegiada de um contratante em relação ao outro, sendo necessária a 
tutela do contratante vulnerável.388

Quanto à sujeição do setor bancário às normas do Código de Defesa do 

Consumidor, a doutrina divide-se, indo de um extremo a outro. De um lado, temos 

aqueles que negam esta possibilidade389, por não terem as operações bancárias em 

seu conteúdo uma relação de consumo; de outro, temos aqueles que pretendem ver, 

sob a luz dessas normas, todos aqueles que se possam presumir vulneráveis, 

mesmo que não sejam destinatários finais, mediante a maximização do conceito de 

consumidor.390

                                                
386 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 452.
387 Ibidem, p. 263.
388 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Responsabilidade Civil Pré-contratual. In: LOBO, Paulo Luiz Netto; 
LYRA JÚNIOR, Eduardo Messias Gonçalves de (coord. ). A Teoria do Contrato e o Novo Código Civil. 
Recife: Editora Nossa Livraria, 2003, p. 239.
389 WALD, Arnoldo. O direito do Consumidor e suas repercussões em relação às instituições financeiras. In: 
Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 666, abril de 1991, p. 16 e 17. LEÃES, Luiz G.P. de B. As Relações de 
Consumo e o Crédito ao Consumidor. In: Lei de Defesa do Consumidor. Caderno IBCB 22, Coordenação 
Geraldo Vidigal, São Paulo, IBCB, 1991, P. 65.
390 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 46 e 47.
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Os adeptos desta última posição baseiam-se no artigo 29, defendendo o 

alargamento do campo de incidência do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor para além das relações de consumo. 391 Pretendem alargar a tutela 

para abranger os não-consumidores. 

Ou seja, todo aquele que não estiver enquadrado no conceito de 

consumidor do artigo 2º, encontra respaldo para sua proteção no artigo 29. Com 

fundamento neste artigo, os contratos entre fornecedores também estariam 

protegidos. 

Nessa linha de pensamento, se uma empresa de grande porte e domínio 

no mercado vier a firmar um contrato de empréstimo junto a um banco para a 

aquisição de bens e equipamentos, esta empresa poderá gozar da proteção das 

normas constantes do Capítulo VI do Código. O artigo 29 permitiria que o limite das 

relações de consumo fosse extrapolado, sendo a proteção oferecida às relações 

jurídicas de toda ordem, incondicionalmente. 392

Para esta concepção, não importa se o contratante vai utilizar o crédito ou 

serviço em sua atividade produtiva, se ele é ou não destinatário final, o que importa 

é que está firmando um contrato com o banco. E o mero fato de contratar, porque na 

sua generalidade os contratos bancários são contratos de adesão, já o expõe às 

práticas contratuais e comerciais previstas no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. 

Parece-nos que tal controvérsia foi solucionada com o advento do Código 

Civil de 2002, que disciplinou o contrato de adesão, que vale lembrar é um 

                                                
391 MARINS, James. Proteção Contratual do CDC a Contratos Interempresariais, Inclusive Bancários. In: 

Revista de Direito do Consumidor, nº 18. Abril/junho 1996, p. 103.
392 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pp. 73 e 74.
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instrumento de fundamental importância para viabilizar a contratação em massa, de 

fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade moderna.393

Isso quer dizer que, atualmente, os não-consumidores também contam 

com todo um sistema de proteção, quando se valerem do contrato de adesão, sendo 

desnecessária e exagerada a aplicação do CDC em função apenas desse critério.

Mesmo assim, os adeptos da corrente maximalista ( vide página 38 ) 

continuam entendendo que as práticas abusivas devem ser reprimidas e não só para 

as relações que envolvam consumidores nos moldes do artigo 2º do Código de 

Defesa do Consumidor, mas também não deveria estar condicionada à finalidade 

das operações. A abusividade contratual é reprimível e o meio mais adequado 

seriam os instrumentos oferecidos pela lei de proteção ao consumidor. 394

Quanto ao impedimento das cláusulas abusivas já existentes no direito 

tradicional, o conjunto de normas contidos no ordenamento jurídico destinado à 

proteção do consumidor é mais eficaz e por isto deve ser aplicado a qualquer tipo de 

relação jurídica. 

No dizer de James Marins395

(...) tanto a legislação comercial como a civil contemplam entre suas regras 
determinado feixe de proteção jurídica às pessoas físicas ou jurídicas 
expostas a avenças abusivas, mas seguramente o sistema do CDC 
representa um conjunto de normas mais aperfeiçoado e apto para redundar 
em efetivo acesso à justiça, seja se aplicado às pessoas físicas ou às 
pessoas jurídicas (empresas) nas relações – ainda que, tipicamente, 
comerciais ou profissionais – abrangidas pela extensão do artigo 29.

                                                
393 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Responsabilidade Civil Pré-contratual. In: LOBO, Paulo Luiz Netto; 
LYRA JÚNIOR, Eduardo Messias Gonçalves de (coord. ). A Teoria do Contrato e o Novo Código Civil. 
Recife: Editora Nossa Livraria, 2003, p. 239.
394 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 162.
395 MARINS, James. Responsabilidade Civil do Agente Bancário e Financeiro, Segundo as Normas do Código 

de Defesa do Consumidor. In: Revista do Direito do Consumidor, nº 18. Abril/junho 1996, pp. 105-124.
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Ainda, seguindo este raciocínio, Antonio Carlos Efing396 sustenta a ampla 

interpretação do artigo 29, no que diz respeito aos contratos bancários, e, no caso 

de ser o contratante pessoa jurídica, não há que se constatar a existência ou não de 

vulnerabilidade para a caracterização do consumidor, pois esta é presumível e 

inerente ao consumidor. O que deve ser analisado caso a caso é a hipossuficiência 

(fator que decorre de condições pessoais de cada consumidor em relação às 

condições pessoais de cada fornecedor). De acordo com sua doutrina, aquele que 

contrata com instituição financeira, especialmente, se for por contrato de adesão, é 

consumidor e, mesmo sendo difícil constatar se a relação entre banco e cliente é de 

consumo, aplica-se o artigo 29 e outorga-se a proteção.

Maria Antonieta Zanardo Donato397 observa que: 

Raríssimos serão os litígios envolvendo entidades financeiras, securitárias 
ou bancárias em que se aplicará o conceito de consumidor contido neste 
dispositivo legal (art. 2°, CDC), eis que, os conflitos advindos dessa espécie 
de relação jurídica, certamente apresentar-se-ão circunscritos à proteção 
contratual, às práticas comerciais e à publicidade enganosa, quando então 
deverá ser aplicado o conceito exarado pelo art. 29 do CDC.

Destarte, mesmo sendo difícil identificar uma relação de consumo entre 

um cliente pessoa jurídica e um banco, o Código de Defesa do Consumidor será 

aplicável devido ao conceito extensivo do artigo 29, já que toda operação bancária 

implica sempre um contrato de adesão. De acordo com este raciocínio, é 

desnecessário identificar o cliente como consumidor final. 398

                                                
396 EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do CDC. 1º Edição, 3ª Tiragem. 

Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 12. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 26.
397 DONATO, Maria Antonieta Zanardo. A Proteção do Consumidor: Conceito e Extensão. Biblioteca do 

direito do consumidor, vol. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, pp. 131 e 132.
398 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria Contratual e o Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de 
Direito do Consumidor, v. 17. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.155.
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Apesar do pensamento exposto por esses autores, não é este o nosso 

entendimento sobre a matéria, nem tão pouco adotamos, totalmente, aquele que 

nega a sujeição das relações bancárias à proteção legal específica.

Com relação à elasticidade do conceito de consumidor contido no artigo 

29, cremos ser tal interpretação muito extensiva, chegando a ser perigoso ampliar 

tanto assim o âmbito de aplicação do Código. 

A legislação visa proteger uma categoria de pessoas pelo fato das 

mesmas se encontrarem em condições especiais, fornecendo-lhes os meios 

adequados e ágeis para buscar a melhor solução. Não é seu objetivo distribuir 

vantagens e benesses, como também não é privilégio, mas decorrência do direito de 

que aqueles que se encontram em determinada situação desvantajosa têm de 

cobrar do Estado uma tutela adequada frente a uma nova realidade econômico-

social. 399

Por isso, não concordamos com a aplicação indiscriminada do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor sob o argumento de que é um sistema que 

dispõe de instrumentos mais ágeis e favoráveis. 

Vê-se, portanto, que é preciso limitar o seu campo de incidência, sob pena 

de vermos perdido todo o intento de agilidade e proteção eficaz, ficando a tutela 

enfraquecida. Se uma relação jurídica é comercial ou civil por faltar-lhe o caráter de 

consumo, não há que se aplicarem as normas consumeiristas só porque são mais 

ágeis. Não é só o Código de Proteção e Defesa do Consumidor que reprime as 

cláusulas abusivas, os ordenamentos jurídico civil também o fazem.

Para uma melhor visualização da matéria, convém trazer à baila que o 

Código Civil de 2002 trouxe vários dispositivos protetivos visando coibir as cláusulas 

                                                
399 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.
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abusivas, assim como outros dispositivos, que estendem a sua proteção tanto aos 

contratos em geral como aos próprios atos jurídicos, em sentido amplo.

A respeito das cláusulas abusivas400, temos os artigos 423 e 424 do CC, 

que enunciam respectivamente que: “quando houver no contrato de adesão 

cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar uma interpretação mais 

favorável ao aderente” e “Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que 

estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do 

negócio”.

Verifica-se, portanto, que o novo Código Civil401 trouxe uma disciplina 

bastante eficaz402 para proteger o aderente nos contratos de adesão, havendo ainda 

outras que não se aplicam especificamente aos contratos de adesão, mas podem se 

estender a qualquer caso em que haja desequilíbrio entre direitos e obrigações. 

Vamos citar alguns dispositivos, apenas a título de ilustração, a fim de que não haja 

desvio ao núcleo temático do nosso trabalho: o art. 157, que trata do vício de 

consentimento denominado de lesão, decorrente do abuso praticado em situação de 

desigualdade de um dos contratantes; o art. 187, que trata do uso de um direito, 

poder ou coisa extrapolando a limitação jurídica; os artigos 441 a 446, que tratam de 

vícios redibitórios; os artigos 478 a 480, que tratam de resolução por onerosidade 

excessiva., dentre outros.

                                                
400 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições Gerais Contratuais. São Paulo: Editora Saraiva, 1992, p. 155 e 156.
401 Segundo Pietro Perlingieri: “Por Código, em geral, entende-se o documento (que é uma lei) contendo um 
conjunto de proposições prescritivas (das quais se extraem normas) consideradas unilateralmente, segundo uma 
idéia de coerência e de sistema, destinadas a constituírem uma disciplina tendencialmente completa de um 
setor.” PERLINIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil. Tradição de Maria Cristina de Cicco, Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997, p. 3 e 4.
402 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 1 e 2. Veja 
também LÔBO, Paulo Luiz Netto. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: Pressupostos Gerais. In: 
Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 705, pp. 45-50, julho 1994, p. 50.
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Cabe-nos, ainda, observar que não devemos interpretar o ordenamento 

jurídico aos pedaços, e sim, o art. 29 em harmonia com o disposto no art. 2º. 403

Depreende-se da leitura do art. 2º do Código, que consumidor é sempre o 

destinatário final que adquire ou utiliza bem ou serviço para satisfazer necessidade 

pessoal ou familiar, encerrando o ciclo econômico, não sendo empregado na sua 

atividade profissional, mesmo que se trate de um consumidor-profissional, pessoa 

física ou jurídica. 404

Quanto ao art. 29, é inegável que o seu preceito deixa uma possibilidade 

para este tipo de interpretação extensiva. Nesse sentido, a identificação da 

vulnerabilidade aqui se faz primordial, pois sabemos que as grandes empresas têm 

grande poder de negociação junto aos bancos, por vezes, até impondo o seu próprio 

padrão de contrato em substituição ao contrato específico bancário, o que não lhes 

dá a qualidade de consumidores. 405

Finalmente, entendemos que quando uma pessoa não-profissional, ou 

profissional, física ou jurídica, contratar com um banco, tanto com operações de 

crédito quanto outras operações que façam parte das atividades bancárias, com o 

objetivo de dar aos resultados desta atividade destinação final (por exemplo, 

utilização de empréstimo para pagamento de contas pessoais) e não-profissional 

(não poderá utilizá-lo para pagamento de despesas de produção, salários etc.), 

estaremos diante de um consumidor e, conseqüentemente, de uma relação bancária 

de consumo, ficando o banco sujeito às normas do Código de Proteção e Defesa do 

                                                
403 SALLES, Marcos P. A. S.  O Consumidor e o Sistema Financeiro. São Paulo: Editora Acadêmica, 
1991,p.8.
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Consumidor, sempre respeitando o critério da vulnerabilidade do consumidor, que é 

o pilar de sustentação de todo o sistema de proteção.

4.2. Banco como Fornecedor

Após termos estudado as noções de operação financeira e de crédito, bem 

como termos analisado de forma pormenorizada os tipos de contratos bancários 

mais freqüentemente utilizados, concluímos que banco é fornecedor para os efeitos 

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sendo considerado sujeito passivo 

de uma relação de consumo sempre que houver diante de si alguém que seja 

definido como consumidor. 406

Banco é uma empresa que realiza atos de comércio bancário, devendo 

exercer a atividade em caráter profissional e habitual, atuando como intermediário, 

isto é, toma a crédito para emprestar a crédito, sempre com o intuito de lucro. Por 

isso, enquadra-se no conceito de fornecedor do artigo 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, pois é uma pessoa jurídica que exerce atividade de comercialização 

(de crédito, dinheiro e serviços). 407

Ressaltamos que o lucro dos bancos consiste no diferencial entre a taxa 

de captação paga aos clientes por ocasião dos depósitos e a taxa de colocação 

cobrada nos empréstimos. Nas operações em que o banco concede um empréstimo, 

a sua remuneração são os juros (preço do capital emprestado) e as comissões 

                                                
406 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 99.
407 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário, 9º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 21.
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(preço do contrato); nas operações em que ele recebe os depósitos, paga a 

remuneração ao cliente. 408

Apesar da simplicidade do artigo 3º, muita polêmica foi causada, a fim de 

evitar que as instituições financeiras fossem consideradas como fornecedoras de 

produtos e serviços. Alega-se, como dito alhures, que o dinheiro e o crédito não são 

entendidos como bens de consumo e nem são utilizados pelo destinatário final, pois 

são circulantes, ou que por se referirem somente a serviços de natureza bancária, 

financeira e de crédito, não estariam incluídos aí os contratos bancários que 

envolvem operações ativas dos bancos. 409

Então, não é apenas o fato de ser empresário que vai sujeitar os bancos 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nem tão pouco o fato de se 

encontrarem diante de um consumidor, mas sobretudo a ação de comercializarem 

produtos e serviços nos moldes da legislação consumeirista. Este é exatamente o 

ponto que será discutido a seguir.

4.3. Produto e Serviço Bancário

A preocupação em proteger os consumidores de serviços financeiros não 

é uma inovação do legislador brasileiro.

As Organizações Internacionais Européias incluíram, há muito tempo, os 

serviços financeiros em seus documentos, ao dispor como princípio da proteção dos 

interesses econômicos dos consumidores, que a apresentação e a promoção de 

bens ou de serviços, incluindo os serviços financeiros, não devem ser concebidos de 

                                                
408 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, 16ª ed. , Rio de Janeiro: Qualitymark 
Editora, 2006, P. 28.
409 WALD, Arnoldo. O direito do Consumidor e suas repercussões em relação às instituições financeiras. In: 
Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 666, abril de 1991, pp. 16 e 17.
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forma a enganar, direta ou indiretamente, aquele a quem são oferecidos ou por 

quem foram procurados. 410

Quanto aos serviços bancários, não resta dúvida de que eles estão 

protegidos pelo CDC.

Verificamos no capítulo 3, aspectos relevantes dos contratos bancários, e 

podemos perceber que em todos eles há prestação de múltiplos serviços pelo banco 

como, por exemplo, no contrato de conta corrente, que bem dizer transcede os 

limites do mero depósito, pois o banco praticamente administra o dinheiro do cliente, 

havendo, inclusive, uma espécie de “contrato de mandato”, já que o banco fica 

autorizado a efetivar uma série de atos para atender aos interesses do cliente, tais 

como pagamentos, cobranças, transferências, dentre outros411.

Segundo Cláudia Lima Marques412, “Os complexos serviços bancários 

encontram-se incluídos dentre os serviços valorados no mercado de consumo, são 

serviços auxiliares ao consumo e per se oferecidos aos consumidores leigos, a eles 

se aplicando a Lei 8.078/1990”.

Quanto ao produto, no caso a moeda e o crédito, o conceito utilizado pelo 

Código de Defesa do Consumidor é amplo, permitindo o enquadramento de 

qualquer bem dentro da classificação móvel ou imóvel, material ou imaterial, como 

sendo objeto da relação de consumo. Ele tem um valor econômico e a função de 

                                                
410 Neste sentido dispõem a Carta do Conselho da Europa sobre a Proteção do Consumidor, Resolução n° 453, 
17.05.1973, relativa à Carta de Proteção do Consumidor; Programa Preliminar da comunidade Econômica 
Européia para uma Política de Proteção e de Informação dos consumidores, Resolução do Conselho,14.04.1975; 
Segundo Programa da Comunidade Econômica Européia para uma Política de Proteção e de Informação dos 
Consumidores, Resolução do Conselho, 19.05.1981.
411 MARQUES, Cláudia Lima. Da possibilidade constitucional de instituir regras de conduta para os 
Bancos, aplicáveis a serviços de "natureza bancária, financeira, de crédito e securitária", por lei ordinária 
civil ou comercial, disponível em http://www5.mp.sp.gov.br:8080/caoconsumidor/Doutrina-Cenacon/ADIN-
BancosParecerDraCláudiaLimaMarques.doc. Acesso em 15/02/2006.  itens 86, 87 e 88.
412 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 98.
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satisfazer a necessidade dos indivíduos. No sentido econômico, é fruto da produção 

e, no sentido jurídico, envolve a idéia de propriedade.413

Já concluímos, anteriormente, que a moeda e o crédito se enquadram no 

conceito de produto, por serem bens. A moeda é um bem móvel, material, 

juridicamente consumível e o crédito é um bem imaterial, ambos suscetíveis de 

apropriação. A entrega do dinheiro implica a transferência de sua posse e 

propriedade, ficando o devedor da relação jurídica com a obrigação de devolver um 

bem, qualitativamente, equivalente. 414

A moeda e o crédito são os objetos do comércio de banco, pois a sua 

atividade precípua são as operações de crédito e as operações financeiras, ou seja, 

estão relacionadas sempre com os meios de pagamento. Pela sua própria natureza, 

as instituições financeiras são destinadas a promover o fluxo de meios de 

pagamentos, recebem dinheiro e entregam dinheiro, dão a crédito o que receberam 

a crédito. O empréstimo em dinheiro e o depósito constituem operações de crédito 

típicas dos bancos. Pelo depósito são captados os recursos e pelo empréstimo são 

os mesmos recursos entregues a outros clientes que necessitam deles.

Dizer que a moeda e o crédito são bens e, portanto, enquadráveis como

produtos para os fins do conceito do art. 3º, §1º, do Código de Defesa do 

Consumidor não significa que estamos diante de uma relação de consumo. A 

aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor dependerá de uma 

análise preliminar do tipo e da finalidade da operação bancária.

Sabemos da importância do papel das instituições financeiras no 

desenvolvimento econômico e social de um país, pois têm como atividade primordial 

                                                
413 SANTANA, Hector V. Prescrição e Decadência nas Relações de Consumo. Biblioteca de Direito do 
Consumidor, v. 22. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 69.
414 PASQUALOTTO, Adalberto. Defesa do Consumidor. In: Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, abril/junho – 1993. p. 42.
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o crédito, que é a força motriz do processo produtivo. A idéia de crédito está 

intimamente ligada à de produção, em seu sentido econômico. 415

É certo que grande parte dos recursos captados pelos bancos são 

destinados a empréstimos ou investimentos e que, entre os empréstimos, a maior 

parte dos recursos retornam ao ciclo produtivo, mas as instituições financeiras 

podem direcionar os recursos captados também para o crédito de consumo, e para 

que este ocorra não é necessário que haja a destruição do bem, porque o dinheiro é 

produto-meio, já que ninguém procura o dinheiro per se, ele é procurado pelo seu 

poder de compra 416. 

O que realmente importa, nesse caso, é que o dinheiro emprestado pelo 

banco não seja destinado à produção ou que seja um crédito comercial, pois o 

cliente estaria dando continuidade ao ciclo econômico do bem e não encerrando-o. 

O dinheiro deve ser retirado do ciclo econômico e ser destinado a satisfazer 

necessidades pessoais, familiares ou do grupo social.

Os contratos de crédito direto ao consumidor, empréstimo pessoal, 

abertura de crédito em conta corrente (também chamada de "cheque especial" ou 

"conta especial") e cartões de crédito, sem contar a prestação de serviços, é que 

podem sujeitar os bancos às normas consumeiristas. Isto porque são operações em 

que o banco fornece o dinheiro e o crédito mediante o recebimento de uma 

remuneração paga pelo cliente, que se constitui seu devedor e destina os recursos 

para seu uso pessoal e não-profissional.417

                                                
415 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 143.
416 MARQUES, Cláudia Lima. Da possibilidade constitucional de instituir regras de conduta para os 
Bancos, aplicáveis a serviços de "natureza bancária, financeira, de crédito e securitária", por lei ordinária 
civil ou comercial, disponível em http://www5.mp.sp.gov.br:8080/caoconsumidor/Doutrina-Cenacon/ADIN-
BancosParecerDraCláudiaLimaMarques.doc. Acesso em 15/02/2006. item nº 106.
417 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio H. V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 71.
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As instituições financeiras ficam excluídas do campo de incidência do 

mencionado Código, quando as operações realizadas tiverem por objeto o depósito 

e o investimento. A poupança e investimento não se confundem com consumo, pois 

compõem, justamente, a parcela da renda social que não foi utilizada em gastos de 

consumo. A poupança, ao lado dos demais contratos de depósito, constitui relação 

de crédito, entretanto, não têm a instituição financeira como prestamista, não é ela 

que está concedendo o crédito para ser utilizado nas relações de consumo, mas sim 

o depositante, o poupador é que está fornecendo para a instituição financeira. O 

poupador é o credor desta relação, que está entregando o dinheiro com o objetivo 

de auferir rendimentos. O cliente nada adquire ou utiliza quando deposita. Quem 

está recebendo os recursos para utilizar em suas atividades comerciais é o banco e 

isto não resulta em relação de consumo. 418

Por último, gostaríamos de apontar que as operações bancárias são, em 

sua grande maioria, instrumentalizadas por contratos de adesão. Não entendemos 

que este seja um motivo que, isoladamente considerado, faça com que as 

instituições financeiras fiquem sujeitas às normas consumeiristas, 

independentemente da verificação de qualquer outro elemento da relação de 

consumo. Esta aplicação não se dá, automaticamente, apenas por força do disposto 

no art. 29, pois sabemos que o direito tradicional dispõe de meios suficientes para 

refrear qualquer abusividade contratual, conforme já explicado anteriormente (vide 

item 4.2.). 419

O contrato de adesão em si mesmo não pode ser considerado abusivo, 

pois ele corresponde apenas a uma padronização que é essencial para o 

                                                
418 CRISTOFARO, Pedro P. Limites do Campo de Incidência da Lei 8.078, de 11.9.90 – O Código de Defesa do 
Consumidor e os Investidores ou Poupadores. In: RDMIEF-92. São Paulo: 32 (92), 1993, p. 92.
419 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, pp. 159 e 160.
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desenvolvimento das relações jurídicas, na qual a negociação personalizada se 

torna inviável. 420

É claro que as cláusulas abusivas, quer se tratem de contratos de adesão 

ou de contratos paritários, devem ser repelidas, porém temos de apurar quando a 

relação é de natureza empresarial/civil ou de consumo, para determinarmos se será 

aplicado o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor. 

Entendemos, evidentemente, após toda a abordagem dada no nosso 

estudo, que havendo consumidor, haverá relação de consumo. Não devemos 

também pensar que é uma lei que dá privilégios a uma categoria. Não existem 

privilégios, o que existe é um dever que o Estado tem de prestar a tutela de forma 

adequada, adaptada às necessidades criadas pelos novos fenômenos sócio-

econômicos. 421

É fato que os bancos operam sempre com contratos de adesão e que os 

clientes, dificilmente, têm a oportunidade de negociar as suas cláusulas, fazendo 

com que haja uma posição na doutrina que defende a presunção de vulnerabilidade 

do contratante. 422

Todavia, os fornecedores também têm de se resguardar e operar dentro 

de um mínimo de segurança e garantia.

Por isso, o campo de ação do Código de Defesa do Consumidor não pode 

se ampliar ilimitadamente a ponto de ir além das fronteiras da relação de consumo, 

pois acabará por criar um outro desequilíbrio.

                                                
420 Ibidem, p. 159.
421 GRINOVER, Ada Pellegrini. BENJAMIN, Antônio H. V. e FINK, Daniel Roberto et. al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto. 8º Edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, pp. 26 e 27.
422 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 458.
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Excepcionalmente, as normas do CDC podem ganhar uma amplitude 

maior, para amparar uma relação entre profissionais, sempre que for comprovada a 

vulnerabilidade de um dos partícipes, fato que deve ser aferido caso a caso. Se por 

ventura vir a existir algum ponto de conflito entre o CC/02 e o CDC, no dizer de 

Cláudia Lima Marques, trata-se de 

antinomias aparentes e não reais, que podem ser resolvidas com o uso da 
aplicação ordenada, subsidiária e especial do CDC e do CC/02. Útil, pois, é 
a idéia de ‘diálogo’ das fontes, diálogo que significa a aplicação simultânea, 
coordenada e sistemática destas duas leis principais e coexistentes no 
Direito Privado brasileiro.423

Por fim, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor se aplica aos 

contratos bancários que tenham, necessariamente, como pólo ativo, um consumidor 

não-profissional, seja pessoa física ou jurídica, destinatário final, que não só retira os 

bens ou serviços bancários do ciclo econômico, mas também os direciona ao uso 

próprio, familiar ou de seu grupo social, fora de sua atividade profissional. O cliente 

deve estar em posição de adquirir ou utilizar o produto – moeda ou crédito, no caso -

ou serviço e não de entregá-lo ao banco, mediante remuneração.

4.4 Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos Contratos e 

Serviços Bancários

Convém esclarecer, inicialmente, que o Direito do Consumidor Brasileiro 

se materializou no Código de Defesa do Consumidor, implantado pela Lei nº 

                                                
423 MARQUES, Cláudia Lima. A Superação da Antinomias pelo Diálogo das Fontes: o modelo brasileiro de 
coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 In: Revista de Direito do 
Consumidor São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 2004, julho-setembro, nº 51.



159

8.078/90, que veio cumprir o mandamento constitucional, presente no artigo 5º, 

inciso XXXII, da Constituição Federal de 1988.

A efetividade do Código pode ser demonstrada através de seu elevado 

grau de cumprimento espontâneo. Há certa aceitação de suas leis pelas empresas 

e, principalmente, conta-se com uma consciência popular com o discernimento mais 

evoluído, ciente de seus direitos e disposta a cobrá-los, além de haver inúmeras 

associações com o escopo de defender esses direitos, bem como do próprio Estado 

que se mobiliza tanto na criação de órgãos públicos para atender aos consumidores, 

como na ampliação da rede judiciária, através dos juizados especiais, para atender 

os litígios e controvérsias decorrentes dessas relações. 424

É significativo acrescentar que o IV Congresso Brasileiro de Direito do 

Consumidor425, especificamente no painel apresentado sobre Serviços Bancários e 

Financeiros, concluiu, por maioria, que: 

As regras dos Capítulos V (das Práticas Comerciais e da Proteção 
Contratual), do Título I, do CDC, por força do disposto no art. 29, aplicam-
se, sem restrição, às relações jurídicas profissionais (pessoas físicas e 
jurídicas), sempre que, em concreto, for evidenciada a situação de 
desequilíbrio entre os figurantes.

No que concerne às relações bancárias propriamente ditas, é 

indispensável enunciar as considerações trazidas à baila pelo 1º Simpósio 

Internacional de Direito Bancário organizado pelo Instituto Brasileiro de Política e 

Direito Bancário e Financeiro, aduzidas pelo Juiz do Segundo Tribunal de Alçada 

Cível de São Paulo, Dr. Manoel de Queiroz Pereira Calças: 

                                                
424 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, P. 141.
425 Revista de Direito do Consumidor 26, São Paulo: Ed. Rt, pp. 243 e 244.
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Por isso, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que adota um 
conceito legal de consumidor, os juízes tem enfrentado relevante questão 
de aplicar ou não, os novos dispositivos legais aos contratos bancários, 
quando estes são celebrados com pessoas físicas e jurídicas que não se 
encartam no conceito legal de consumidor, já que exercem atividades 
produtivas, valendo-se dos serviços bancários, notadamente dos 
empréstimos e financiamentos para o desenvolvimento de atividades 
empresariais.426

Cláudia Lima Marques, acerca do assunto, pronuncia-se da seguinte

forma: 

Apesar das posições contrárias iniciais, e com apoio na doutrina, as 
operações bancárias no mercado, como um todo, foram consideradas pela 
jurisprudência brasileira como submetidas às normas e ao novo espírito do 
CDC de boa fé obrigatória e equilíbrio contratual. 427

Assim, sem qualquer sombra de dúvida, segundo a sua ótica, aplica-se o 

CDC nas operações bancárias.

Quanto ao cumprimento espontâneo já mencionado, em relação aos 

setores ligados ao Sistema Financeiro, apesar de haver uma reação contrária muito 

intensa sobre a aplicabilidade do CDC, o próprio sistema, mesmo sem admitir, vai, 

aos poucos, procedendo a adaptações de sua prática negocial às exigências da 

legislação consumerista. Ada Pellegrini Grinover sintetiza, pois, que em função de tal 

fato, e diante da interpretação lógica e sistemática do art. 2º e do § 1º do art. 3º do 

CDC, não há porque deixar de incluir o crédito bancário entre as relações tuteladas 

pelo CDC428.

Verifica-se, portanto, que os bancos têm responsabilidade profissional e,

como prestadores de serviços, são regidos pelas regras do Código de Defesa do 

Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, sem culpa.

                                                
426 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 142.
427 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4º Edição rev. atual. e ampl. 
Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p.459.
428 GRINOVER, Ada Pellegrini. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do 
Anteprojeto. 4º Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1995, P. 49.
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Dessa forma , é certo que os bancos, ao conceder crédito, devem não só 

se informar e exigir as garantias cabíveis, como informar aos clientes dos riscos e 

limites, bem como se a concessão de crédito pode causar riscos a terceiros, 

conforme os empreendimentos dos clientes. Os bancos devem ser cautelosos ao 

mensurar as conseqüências, porque passam a responder não só contratualmente, 

perante o cliente, mas também extracontratualmente, perante terceiros. 429

No que concerne ao produto dessa relação de consumo, as instituições 

bancárias apresentam nesse ponto uma oposição manifesta. Alegam que não 

podem garantir a boa qualidade de sua mercadoria, que é o dinheiro ou moeda, pois 

esta é produzida e garantida pelo Estado.430

Inclusive, esse foi um dos argumentos para a interposição da ADIN 2591, 

o qual Cláudia Lima Marques rebate brilhantemente no parecer que elaborou a

pedido da BRASILCON sobre o assunto: 431

Esta lógica não nos parece merecer acolhimento. O bem não necessita ser 
destruído para haver consumo, ou quase nenhuma relação de consumo de 
uso ou envolvendo bens imateriais existiria, o consumo aqui é uma noção 
jurídica autônoma, assim como a de serviço. O dinheiro não é um ‘produto’-
fim, mas sim um instrumento para o atendimento das necessidades do 
consumidor, um produto-meio, como muitos outros que não se destroem no 
momento de sua utilização.

Para finalizar, convém trazer à baila o entendimento de Nelson Nery Júnior 

e Rosa Maria de Andrade Nery432: 

                                                
429 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 143
430 OLIVEIRA, Celso Marcelo. Contratos e Serviços Bancários e à Normatização de Defesa do Consumidor. 
Campinas: LZN Editora, 2003, p. 193.
431MARQUES, Cláudia Lima. Da possibilidade constitucional de instituir regras de conduta para os 
Bancos, aplicáveis a serviços de "natureza bancária, financeira, de crédito e securitária", por lei ordinária 
civil ou comercial, disponível em http://www5.mp.sp.gov.br:8080/caoconsumidor/Doutrina-Cenacon/ADIN-
BancosParecerDraCláudiaLimaMarques.doc. Acesso em 15/02/2006.
432 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e 
Legislação Processual Civil em Vigor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
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Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime 
jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Não só os serviços bancários, 
expressamente previstos no Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, § 2º, 
mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, 
reconhecida a sua atividade como sendo de comércio, por expressa 
determinação do Código Comercial em seu artigo 119. Assim, as atividades 
bancárias são de comércio, e o comerciante é fornecedor conforme prevê o 
caput do Código de Defesa do Consumidor no art. 3º. Por ser comerciante, 
o banqueiro é, sempre fornecedor de produtos e serviços.

Em via de conseqüência, na relação jurídica e financeira, o consumidor se 

insurge como sendo o tomador de crédito para utilização própria ou o correntista da 

instituição financeira.
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CAPÍTULO 5 - Perspectiva Crítica da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 

2591 – Breves Considerações

5.1. Razões da Abordagem

O propósito deste capítulo é realizar uma perspectiva crítica da ADIN 

2591, interposta pela CONSIF(Confederação Nacional do Sistema Financeiro), que 

tem por fim a inaplicação do CDC às Instituições Financeiras. Tal análise será feita 

através da enunciação do ponto de vista da CONSIF, por meio da apreciação da 

matéria apresentada em sua petição inicial e, posteriormente, o rebate desses 

argumentos, no capítulo seguinte, através da análise das outras peças que instruem 

o processo, principalmente a manifestação da Advocacia Geral da União e o 

Pronunciamento Jurídico das Entidades Nacionais de Defesa do Consumidor, como 

Amicus Curiae, na ADIN 2591.

Existem duas matérias tratadas na mencionada ADIN: a primeira, de 

cunho constitucional, que envolve questionamentos sobre requisitos constitucionais 

formais que, supostamente, não foram obedecidos na elaboração do CDC. Trata-se 

de uma matéria complexa que, é bom que se diga, não só foge do objeto de nosso 

estudo, como também extravasa a própria linha de pesquisa a qual o presente 

trabalho se vincula. Por conseguinte, trataremos dessa matéria apenas a título de 

ilustração.

Já a segunda matéria diz respeito a aspectos conceituais do CDC, 

especificamente a caracterização das atividades de natureza bancária, financeira, de 

crédito como relação de consumo. Esse tópico será visto de forma mais 

aprofundada, pois coaduna com a finalidade de nosso estudo, que é reforçar os 
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argumentos referentes ao direito do consumidor, em prol da aplicação do CDC às 

instituições bancárias, que foram demonstrados nos capítulos anteriores e, ao 

mesmo tempo, destacar e aprofundar a crítica a doutrina desfavorável ao dito 

enquadramento. 

Pretende-se, com isso, trazer uma contribuição acadêmica efetiva para a 

controvérsia em tela.

5.2. Razões Contrárias à Aplicação do CDC às Relações Bancárias

Neste capítulo, vamos analisar a argumentação apresentada pela 

Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, na petição inicial que 

instruiu a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2591, impetrada em 26.12.2001, 

que visa, primordialmente, desconsiderar os serviços bancários como relações de 

consumo, em função da alegada inconstitucionalidade da expressão “inclusive as de 

natureza bancária, financeira, de crédito e securitária”, constante da norma do artigo 

3.º, § 2º, da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, intitulada Código de Defesa 

do Consumidor:

1) A Lei nº. 8.078/90 é uma Lei Ordinária, sendo inconstitucional porque 

fere o comando do art. 192 da CF/88, que reserva à Lei Complementar a regulação 

do Sistema Financeiro.

Além de tudo, a CONSIF requer, ainda, de forma específica, a 

impugnação do art. 3º, § 2º da Lei nº. 8.078/90 que diz que: “Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
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natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações trabalhistas”. 

De acordo com o raciocínio desenvolvido pela CONSIF, não só o texto do 

artigo acima transcrito é inconstitucional, como também o CDC como um todo, pois 

ele cria novos e maiores encargos e obrigações ao imputar mais responsabilidade às 

instituições financeiras, sendo lei ordinária, quando a Constituição Federal exige, 

textualmente, Lei Complementar.

Para uma melhor visualização da matéria, vejamos o texto do art. 192 da 

CF/88, antes da EC 40 que, supostamente, estaria sendo violado pelo texto 

impugnado:

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos
interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, 
que disporá, inclusive sobre:

I – (omissis);

II – autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, 
resseguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial 
fiscalizador;

III – (omissis);

IV – a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco 
Central e demais instituições financeiras públicas e privadas.”
(grifo nosso)433

                                                
433 A impetração da ADIN em tela se deu antes da EC 40, que revogou todos os incisos do art. 192, além de 
modificar a redação do caput, que passou a ter a seguinte redação: Art. 192. “O sistema financeiro nacional, 
estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, 
em todas as partes que o compõe, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares 
que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram”.
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2) Ademais, a expressão contida no Art. 3º, § 2º, acima transcrita, 

contraria a decisão do STF na ADIN N.º 4, que determina para essas hipóteses, a 

observância da legislação anterior à Constituição de 1988, recebidas como 

complementar, até o advento da Lei reguladora do Sistema Financeiro Nacional, que 

deverá dar tratamento global à matéria através de uma única Lei Especial , com 

observância de todas as normas do caput, dos incisos e dos parágrafos do art. 192 

da CF.

A ADIN referida tratou da disciplina legal no tocante à taxa de juros 

remuneratórios, e, nesse sentido, o STF entendeu que o Sistema Financeiro 

Nacional será regulado por Lei Complementar e, caso exista alguma lacuna que faça 

necessária a elaboração de uma legislação específica, enquanto esta não existe, 

será aplicada a legislação anterior à CF/88, mesmo que não seja complementar. Em 

outras palavras, o STF estabelece que a CF/88 recepcionará a legislação ordinária 

anterior a ela, como se fosse legislação complementar, especificamente a Lei nº 

595/64.

Dessa forma, todos os comandos do artigo 192 da Constituição Federal 

estariam a depender de lei de concreção, que só pode ser complementar. Como 

consectário, as matérias pertinentes ao Sistema Financeiro Nacional, que abrangem 

atividades bancárias, financeiras, de crédito e de seguros, não podem ser reguladas 

em nenhuma lei ordinária, quer especial, quer em disposições incidentais, posto que 

constituiria lesão frontal ao comando do art. 192 da Constituição da República, sob 

pena de invasão de competência. Enquanto não for editada tal lei complementar, 



167

essas atividades ficam sob a égide da Lei n.º 4.595/64, por ter sido recepcionada, 

pela Constituição, com o status de lei complementar. 434

3) O CDC, ao alcançar os agentes do Sistema financeiro Nacional, estaria 

violando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sede material do 

devido processo legal (art. 5.º, LIV, da Constituição Federal), já que se manifesta 

como meio legislativo inadequado para regular tal matéria por não observar as 

peculiaridades das atividades desenvolvidas pelas instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a justificar a impossibilidade de se equipará-las às 

atividades de consumo.

Em outras palavras, de acordo com esta ótica, a ofensa ao princípio da 

razoabilidade se dá ante o fato das instituições financeiras não poderem ser 

confundidas com fornecedores de produtos ou serviços porque não podem garantir a 

boa qualidade de sua mercadoria, que é o dinheiro ou moeda, produzida e garantida 

pelo Estado.

Argumentam, ainda, que não se poderia exigir dos bancos concessão de 

crédito a todas as pessoas, pois a relação creditícia é baseada na confiança do 

cliente, pois, se assim não fosse, o banqueiro poderia ser acusado de gestão 

temerária.

O mesmo raciocínio se aplica às empresas seguradoras, que a despeito 

de realizar propaganda de seus produtos e serviços, não poderia contratar com 

                                                
434 No sentido de que a Lei n.º 4.595/65 foi recebida como lei complementar, veja-se o seguinte trecho 
do voto, na ADIN n.º 4, do Ministro Moreira Alves: “Quando examinei esse artigo (art. 192, CF), Sr. 
Presidente, pareceu-me à primeira vista que o parágrafo 2.º dele dispensava a regulamentação por lei 
complementar. Impressão, porém, equivocada, pois sem a disciplina do sistema financeiro 
determinada no caput do dispositivo não haveria os recursos a que se refere esse parágrafo. Ele, 
porém, está em vigor por causa da legislação existente a respeito que – em conformidade com a 
jurisprudência desta Corte – é recebida como lei complementar” (cfr. RTJ 147/853).
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qualquer pessoa aliciada através dessa propaganda, pois a observação dos riscos 

do negócio é imperiosa.

4) Por fim, a CONSIF argumenta que as Resoluções nº 2.878/01 e 

2.892/01, baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, constituem disciplina ampla, 

genérica e abrangente da defesa dos usuários de serviços bancários em todas as 

modalidades, mas não se coadunam com as regras de consumo estabelecidas pelo

Código de Defesa do Consumidor, pois o STJ determina que, em caso de conflito, 

essas resoluções devem prevalecer diante do CDC.

5.3. Razões Favoráveis à Aplicação do CDC às Relações Bancárias

A seguir, passaremos ao exame das alegações utilizadas pela Advocacia 

Geral da União e pelas entidades de defesa do consumidor para combater os 

argumentos levantados na peça exordial da ADIN em estudo.

1) Inexiste a alegada inconstitucionalidade, ao contrário, o disposto no § 2º 

do art. 3º do CDC é constitucional, não havendo qualquer conflito com a disciplina 

jurídico-constitucional inserida no art. 170, V da CF/88. Deve ser dado ao presente 

dispositivo uma interpretação, conforme a constituição. 

É evidente que o legislador constitucional intencionou conferir ao Sistema 

Financeiro Nacional uma importância especial, em decorrência das funções 

relevantes que este desempenha na economia. Por isso, exigiu que a disciplina 

jurídica de sua organização e funcionamento fosse feita através de Lei 
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Complementar. O que deve ser feito sem prejuízo das demais normas legais 

incidentes na espécie.435

Uma breve leitura do art. 192 da CF, poderia levar o intérprete a pensar 

que somente esta norma constitucional referida se aplica ao Sistema Financeiro 

Nacional, rechaçando a aplicação de outros preceitos, como o art. 170, V da Carta 

Magna, que elevou a defesa do consumidor à condição de princípio constitucional, 

norteador da ordem econômica.

É absolutamente insano considerar que as instituições financeiras formam 

um corpo de pessoas apartado de todo o restante da legislação, que se submetem 

única e exclusivamente às disposições da Lei Complementar concernente ao 

Sistema Financeiro Nacional.

Isso é tão inverídico que é notório que o Sistema Financeiro Nacional deve 

cumprir, dentre outras, por exemplo, a legislação tributária, a legislação trabalhista, 

bem como as determinações municipais sobre a salubridade de seus 

estabelecimentos.

Vê-se, portanto, que não é objetivo da Lei Complementar, em 

conformidade com a Carta Magna, disciplinar toda a existência da Instituição 

Financeira, mas apenas os aspectos relacionados com a disciplina e o 

funcionamento do Sistema Financeiro Nacional.

Esses aspectos específicos dizem respeito ao exato desenho do 

funcionamento e das atribuições das instituições financeiras. Ou seja, a Carta Magna 

procura atribuir às autoridades monetárias a condução da política monetária, função 

que apenas pode ser desempenhada de forma satisfatória se for assegurada, ao 

                                                
435 MARQUES, Cláudia Lima. Da possibilidade constitucional de instituir regras de conduta para os 
Bancos, aplicáveis a serviços de "natureza bancária, financeira, de crédito e securitária", por lei ordinária 
civil ou comercial, disponível em http://www5.mp.sp.gov.br:8080/caoconsumidor/Doutrina-Cenacon/ADIN-
BancosParecerDraCláudiaLimaMarques.doc. Acesso em 15/02/2006 , item 38.
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Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central do Brasil, a regulamentação e a 

supervisão do custo da intermediação.

Desse modo, é possível que a lei ordinária discipline os demais aspectos 

dos relacionamentos entre os clientes e as instituições financeiras. Vale dizer, para 

aqueles que não digam respeito, estritamente, às operações ativas e passivas de 

tais entidades.

É sabido que o CDC não regula o Sistema Financeiro Nacional, pois ele 

não aborda matérias como a fixação dos preços em geral da economia, ou o preço 

do crédito, ou da taxa de juros, ou a autorização para o funcionamento das 

instituições financeiras, ou o estabelecimento de seguro, ou as condições para a 

participação do capital estrangeiro. Trata tão somente da disciplina das relações de 

consumo que assim se estabelecem, coibindo os abusos e fraudes contra o 

consumidor.

Resulta, assim, a plena constitucionalidade do § 2º, art. 3º do CDC, cuja 

interpretação deve ser feita em harmonia com a ordem jurídico constitucional como 

um todo.

O Sistema Financeiro Nacional, assim como o restante da ordem 

econômica e financeira, deve se sujeitar ao princípio da defesa do consumidor, 

estabelecido no art. 170, V, da Constituição.

2)Inexiste qualquer antinomia entre o CDC e a Lei 4.595/64, tanto é assim 

que a CONSIF, em sua peça atrial, não expôs nenhuma.

Haveria o conflito alegado, se o CDC dispusesse sobre a regulação do 

sistema financeiro, porém tal matéria não é tangenciada pelo CDC.
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A matéria concernente ao Sistema Financeiro Nacional demanda normas 

de organização,como as presentes nas Leis 4.595/64, 4.728/65, 6.385/76 e nas leis 

especiais de seguros.

Cláudia Lima Marques436 sobre o assunto entende que:

A matéria defesa dos consumidores demanda normas de conduta, que 
estão positivadas na Lei 8.078/1990, cumprindo o mandamento 
constitucional do art. 48 do ACDT. A matéria Sistema Financeiro Nacional 
demanda normas de organização, como as presentes nas Leis 4.595/1964, 
4.728/1965 (...)

Completa437 ainda que:

(...) o § 2º do art. 3º é regra de conduta auxiliar, definição legal a delimitar o 
campo de aplicação do CDC e que não regula ou organiza o Sistema 
Financeiro Nacional, ao contrário, como muitas outras normas ordinárias, 
define o campo de aplicação de normas de condutas, estas sim aplicáveis 
às condutas das Instituições Financeiras. 

3) A afirmação de que teria sido violado o processo legal substantivo ao se 

pretender tratar da regulação do Sistema Financeiro Nacional, por intermédio de lei 

ordinária, é completamente descabida.

A um, porque por determinação da própria Constituição Federal, a defesa 

do consumidor deve ser tratada por Lei Ordinária (ADCT, art. 48) e a regulação do 

                                                
436 MARQUES, Cláudia Lima. Da possibilidade constitucional de instituir regras de conduta para os 
Bancos, aplicáveis a serviços de "natureza bancária, financeira, de crédito e securitária", por lei ordinária 
civil ou comercial, disponível em http://www5.mp.sp.gov.br:8080/caoconsumidor/Doutrina-Cenacon/ADIN-
BancosParecerDraCláudiaLimaMarques.doc. Acesso em 15/02/2006 . item 2 - das conclusões articuladas.
437 MARQUES, Cláudia Lima. Da possibilidade constitucional de instituir regras de conduta para os 
Bancos, aplicáveis a serviços de "natureza bancária, financeira, de crédito e securitária", por lei ordinária 
civil ou comercial, disponível em http://www5.mp.sp.gov.br:8080/caoconsumidor/Doutrina-Cenacon/ADIN-
BancosParecerDraCláudiaLimaMarques.doc. Acesso em 15/02/2006 . item 38.
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Sistema Financeiro Nacional, por Lei Complementar (art. 192). A não ser que se 

admita a inconstitucionalidade de normas constitucionais, contrariando a 

compreensão sistêmica da Constituição Federal, interpretação que não combina 

com a melhor exegese.438

A dois, a pretensão de excluir a aplicação do CDC, em função das 

peculiaridades do Sistema financeiro Nacional (violação ao princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade) não merece acolhida, pois, inexiste no texto 

da Constituição Federal qualquer menção a uma possível distinção entre clientes 

bancários e consumidores. Ao revés, apenas é possível verificar a referência 

explícita à defesa do consumidor como um dos grandes pilares da ordem econômico 

e financeira.

As peculiaridades do Sistema financeiro alegadas pela CONSIF não 

significam imunidade às normas de proteção e defesa dos consumidores.

Desta feita, não há como prosperar a argumentação de que o SFN estaria 

sujeito única e exclusivamente à norma complementar, reguladora de suas funções. 

Se assim o fosse, tal norma complementar estaria extrapolando o seu caráter de 

regulação, para se adentrar em todos os aspectos das atividades das instituições 

financeiras, não só as suas relações com os seus consumidores, como 

principalmente as suas relações civis, tributárias, trabalhistas e até penais.

                                                
438 MARQUES, Cláudia Lima. Da possibilidade constitucional de instituir regras de conduta para os 
Bancos, aplicáveis a serviços de "natureza bancária, financeira, de crédito e securitária", por lei ordinária 
civil ou comercial, disponível em http://www5.mp.sp.gov.br:8080/caoconsumidor/Doutrina-Cenacon/ADIN-
BancosParecerDraCláudiaLimaMarques.doc. Acesso em 15/02/2006 . item 60..
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Vê-se, portanto, que toda e qualquer atividade oferece certo grau de risco 

que deve ser suportado pelos fornecedores, não se devendo admitir qualquer 

exclusão.

4) Dúvidas não há de que a pretensão deduzida não merece prosperar, as 

Resoluções nº 2.878/01 e 2.892/01 não podem prevalecer em detrimento da 

legislação consumerista, sob pena de flagrante inconstitucionalidade, pois se trata 

de uma argumentação que não se harmoniza com os princípios constitucionais que 

conformam a ordem econômica e financeira do país, dentre os quais se destaca o 

princípio da defesa do consumidor, com a garantia constitucional da defesa do 

consumidor, na forma da lei (Código de Defesa do Consumidor).
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CONCLUSÕES

1) As normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de caráter protecionista, mas não representam qualquer privilégio. 

Seus destinatários só as recebem porque apresentam características especiais.

2) Os sujeitos ativos das relações jurídicas, com características 

específicas, sempre tiveram seus direitos tutelados, entretanto, essa tutela tornou-se 

inadequada, face aos novos fenômenos sócio-econômicos e à complexidade das 

relações.

3) A normas do Novo Código Civil não derrogam as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, que continuam a ser aplicadas às respectivas relações 

jurídicas. A área de incidência de cada Direito deve ficar muito bem delimitada.

4) Para que se apliquem as normas consumeristas é necessário 

identificar, primeiramente, o fato com a hipótese normativa, o que determinará se 

estamos tratando de uma relação de consumo.

5) O elemento decisivo para a qualificação de uma relação jurídica como 

de consumo é a presença do consumidor destinatário final do produto ou serviço.

6) As instituições financeiras exercem atividade de intermediação, sendo 

inerente à sua natureza a negociação de meios de pagamento. Realizam operações 

financeiras, ou seja, aquelas em que a prestação e a contraprestação são satisfeitas 

mediante a entrega de dinheiro e operações de crédito, entregando/recebendo bens 

presentes para receber/entregar bens futuros.

7) Os bancos, que são o exemplo mais típico de instituição financeira, 

exercem atividade de comercialização do dinheiro e do crédito. Captam recursos 

resultantes dos depósitos e os emprestam para aqueles que deles necessitam. Dão 



175

a crédito o que recebem a crédito. A sua remuneração é o diferencial entre as taxas 

de captação e de colocação. Por ser comerciante de bens e de serviços, enquadra-

se no conceito de fornecedor previsto no caput do artigo 3º do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor.

8) O dinheiro é bem móvel, material e juridicamente consumível, portanto, 

considerado como produto, assim como o crédito. Ambos são objeto do comércio da 

empresa bancária, que tem por finalidade a realização de operações financeiras, isto 

é, promover o fluxo de meios de pagamento. Os contratos com instituições 

financeiras sempre envolvem duas prestações, que são satisfeitas mediante a 

entrega de dinheiro. A consumptibilidade 439 do dinheiro não está na necessidade de 

sua destruição, mas na sua destinação, haja vista a sua natureza de produto-meio. 

Por isso ele não deixa de ser considerado bem por ser meio de pagamento e por isto 

destinado à circulação. O cliente que toma recursos de um banco, não o faz para 

manter este dinheiro em seu poder, mas para aquisição de um bem para uso 

pessoal. O dinheiro é procurado pelo seu poder de compra. Quem toma o dinheiro 

ou o crédito é para gastar, consumir.

9) A finalidade de crédito não deve ser comercial. Os recursos não podem 

ser destinados ao processo produtivo ou à aquisição de bens para revenda. O 

cliente que utilizar o crédito ou os serviços bancários dentro de sua atividade 

profissional (comercial ou industrial) não será considerado consumidor e a relação 

jurídica será de caráter comercial.

10) Para que haja uma relação de consumo bancária devem concorrer as 

seguintes condições:

                                                
439 “consumpção: ato ou efeito de consumir”; “ consumptível: o que se pode consumir”; consumptibilidade: 
qualidade de consumpível”. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico. São Paulo: 
Editora Nova Fronteira, 1988.
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a) Sujeito ativo: consumidor não-profissional ou profissional-

vulnerável, pessoa física ou jurídica;

b) Elemento teleológico: destinação final dos recursos tomados junto 

ao banco, não os inserindo em sua atividade profissional.

c) Sujeito passivo: instituição financeira, mais especificamente bancos. 

d) Objeto: dinheiro, crédito ou serviços, propriamente ditos.

e) Operações de crédito: o cliente figurará sempre na posição de 

tomador dos recursos.

11) Não estão sujeitas às normas do CDC, as relações em que o cliente 

figure como credor do banco. Assim, ficam excluídos os contratos de depósito em 

todas as suas modalidades: os depósitos à vista; os depósitos a prazo fixo 

(representados pelos recibos e depósitos bancários) e os depósitos de poupança.

12) Poupança e investimento não se confundem com consumo, pois são 

parcelas que compõem a renda social e que não foram aplicadas em gastos de 

consumo. É aquilo que excede ao consumo. Quando essa poupança é destinada ao 

incremento do processo produtivo, haverá investimento. O investidor supre o 

mercado financeiro de recursos necessários para financiar as atividades produtivas, 

seja sob empréstimo, seja sob capital de risco, recebendo por isto uma 

remuneração. Ficam, assim, excluídos do âmbito do Código de Defesa do 

Consumidor, a poupança e o investimento.

13) Estão incluídas no campo de incidência do mencionado Código as 

seguintes operações de crédito contratadas com clientes-consumidores: 

empréstimos pessoais; crédito direto ao consumidor para a aquisição de 
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mercadorias; contratos de abertura de crédito rotativo ("cheque especial"), dentre 

outros.

14) Estão incluídos os serviços propriamente ditos: conta corrente, ordens 

de pagamento, a cobrança, recolhimento e entrega de numerários em domicílio, 

emissão de extratos, pagamento de contas de água, luz, telefone, entrega e emissão 

de talão de cheques em domicílio, depósito de títulos e valores em custódia, 

transferência de créditos, serviços de cofres individuais, arrecadação de tributos e de 

FGTS. 

15) O fato das contratações bancárias serem realizadas por contratos de 

adesão não faz com que se apliquem, automaticamente, as disposições do Código, 

independentemente da verificação de outras condições. A Lei 8.078 tem por escopo 

a proteção de consumidores e não de todos aqueles que participem de contratos de 

adesão. Esta aplicação não se dá, automaticamente, apenas por força do disposto 

no artigo 29, pois sabemos que o direito tradicional dispõe de meios suficientes para 

refrear qualquer abusividade contratual. A título de exemplo, o Código Civil, 

conforme elucidado no item 4.2 retro, através dos artigos 157, 187, 421, 423, 424, 

441 a 446, 478 a 480, 944, parágrafo único e 2.035, parágrafo único, dentre outros, 

procura corrigir qualquer desequilíbrio existente entre as partes em um negócio 

jurídico.

16) O artigo 29 não deve ser interpretado de maneira extensiva a ponto de 

trazer, à luz da tutela especial, os não-consumidores, o que estabeleceria um 

desequilíbrio dentro do sistema de proteção ao consumidor, podendo, até mesmo, 

enfraquecer o nível de proteção oferecido. Ao contrário, a sua interpretação deve ser 

feita em harmonia com todo o ordenamento jurídico, aplicando-se em respeito ao 
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princípio da vulnerabilidade do consumidor, que é o pilar de sustentação de todo o 

sistema de proteção.

17) As cláusulas abusivas sempre foram reprimidas pelo Direito Civil, não 

sendo cabível a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de natureza civil ou empresarial, (o Código Civil, através de seus artigos 

423 e 424, reprime as clausulas abusivas em contratos de adesão.) sob o argumento 

de que o mencionado Código dispõe de instrumentos mais ágeis, aperfeiçoados e 

facilitadores do acesso à justiça. Os que não fazem parte de relação de consumo 

não ficam desprotegidos e sujeitos às práticas abusivas. 

18) Com respeito à ADIN 2591, que foi votada improcedente em 

04/05/2006, os argumentos que deram ensejo a sua interposição não prosperaram, 

pois a concretização das disposições constitucionais alusivas à ordem econômica 

passa, segundo os valores prestigiados pela Constituição, pela livre atuação das 

forças do mercado em conjugação com as prescrições alusivas à ordenação da 

economia, defesa do consumidor e com a atividade de órgãos governamentais não 

incumbidos da concretização da política econômica.

19) O Sistema Financeiro Nacional, não por acaso incluído no mesmo 

título referente à ordem financeira e econômica, segue os mesmos princípios acima 

descritos. As atividades econômicas desenvolvidas no âmbito do sistema financeiro 

são executadas segundo os mesmos princípios de liberdade de iniciativa, defesa do 

consumidor e livre concorrência.

20) Por conseguinte, concluímos que é necessário conferir à expressão 

“inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária” constante no 
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art. 3º, § 2º do CDC, uma interpretação conforme a Constituição, preservando-se a 

competência atribuída pela Constituição da República à lei complementar prevista 

em seu artigo 192, ao mesmo tempo em que se sustenta a constitucionalidade do 

disposto no Código de Defesa do Consumidor.
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