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1. SINOPSE 

 

Analisamos a antecipação da tutela na efetivação das pretensões dos 

consumidores, levando-se em conta o importante papel do Estado neste 

sentido, uma vez que a Constituição Federal revela em seu artigo 5º, 

inciso XXXII, que o “Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”, e no artigo 170, inciso V insere o consumidor no princípio 

geral da atividade econômica: “A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.” 

Abordaremos então, os princípios do acesso à justiça, bem como os 

do Código de Defesa do Consumidor, entendendo o processo como 

instrumento para realização do direito, a antecipação da tutela como meio 

judicial, sua previsão no Código de Defesa do Consumidor e o alcance 

das liminares. 

Muito importante para o ponto de vista social, daremos grande 

ênfase aos abusos contratuais e sua nulidade, expondo a via processual da 

antecipação da tutela para efetivação dos interesses dos consumidores e os 

reflexos sociais causados por esse importante instituto. 

 



 

Sumário 
 
 
1. Sinopse...................................................................................................5 
2. Introdução..............................................................................................6 
3. As dificuldades do acesso do consumidor à justiça...............................7 
4. Efetividade do processo.........................................................................9 
5. Os juizados especiais cíveis.................................................................11 
6. Princípio do acesso coletivo à justiça..................................................12 
7. Aspectos constitucionais......................................................................14 
8. Isonomia real........................................................................................18 
9. Princípios do Código de Defesa do Consumidor.................................20 
10. Princípio da isonomia..........................................................................20 
11. Princípio da responsabilidade objetiva................................................22 
12. Princípio da boa fé e equidade.............................................................22 
13. Princípio das cláusulas abusivas..........................................................23 
14. Princípio da educação e da informação................................................24 
15. Princípio da transparência....................................................................25 
16. Aspectos da efetividade.......................................................................25 
17. Contratos de adesão e contratos verbais..............................................27 
18. As nulidades do Código de Defesa do Consumidor............................28 
19. A legitimidade para o controle dos contratos de consumo..................29 
20. O processo como instrumento de realização do direito material.........31 
21. Uma visão constitucional da ação........................................................33 
22. Interesse processual...........................................................................35 
23. Antecipação da tutela como meio 

judicial..................................................36 
24. Regime jurídico da antecipação da 

tutela...................................................37 
25. As ações 

coletivas.......................................................................................38 
26. Antecipação da tutela no Código de Defesa do 

Consumidor......................42 
27. Alcance das 

liminares.................................................................................44 
28. Conclusão.................................................................................................

...46 
Bibliografia...................................................................................................
...50 



 

2. INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que o Direito Positivo deve resultar do que existiu no 

passado e da demanda social que impulsionou o processo legislativo, 

sendo assim, os aspectos da história e do comportamento social em face 

da evolução das sociedades nas últimas décadas permitem a compreensão 

das mudanças e dos fenômenos que refletem no Direito. 

O modo de agrupamento das pessoas, utilizado pôr nossa 

civilização há séculos, consiste na mobilização de interesses em comum, 

não esquecendo do interesse individual de cada indivíduo nessa esfera. 

Com o grande crescimento demográfico mundial, vislumbramos então, 

um grande número de interesses conflitantes; tanto nos interesses 

coletivos da massa, como nos interesses individuais de cada indivíduo que 

a forma. 

A transformação em questão foi definida pela Revolução Industrial, 

onde surgiu um comportamento diferente, o comércio ficou intensificado, 

surgiu no mundo um novo momento econômico, diante de uma geração 

de grande número de empregos e circulação de capitais, incrementando a 

economia e os negócios financeiros. O Direito também evoluiria neste 

sentido, para adaptar-se à nova fase. 



 

Neste contexto abordado, surgem os contratos elaborados para a 

massa, como forma prática de impor à população coletiva, mesmo na 

utilização, individual de produtos e serviços, a adesão as cláusulas 

padronizadas, que estudaremos à seguir. 

É nessa sociedade de consumo de massa que surge a necessidade de 

defesa dos direitos dos consumidores, visto que os problemas da 

massificação como a queda de qualidade dos produtos e o desamparo nas 

reclamações nos eventuais defeitos e ainda, um agravante determinante 

para piorar a situação: O descrédito do Poder Judiciário, infelizmente uma 

realidade em nosso país. 

O grande avanço tecnológico coloca o indivíduo em contato com 

seus direitos e garantias fundamentais, principalmente no tocante à 

qualidade de vida digna, sendo esse direito em interpretação extensiva, o 

grande ponto a ser atingido nas relações jurídicas. 

 

3. AS DIFICULDADE DO ACESSO DOS CONSUMIDORES À 

JUSTIÇA 

 

 Todos os meios assegurados pôr lei de proteção aos direitos e 

princípios da Constituição Federal formam as possibilidade e os meios 



 

que os indivíduos possuem de acionar a justiça para as soluções dos 

conflitos. 

 Os objetivos sociais e políticos do processo são revelados pela 

necessidade da existência de uma via efetiva para a realização dos 

direitos, o que caso não fosse possível tornaria o Poder Judiciário sem 

função definida. 

 As dificuldades e o desestímulo para o acesso do consumidor a 

justiça, considerando exclusivamente o Poder Judiciário, segundo a 

professora canadense Nicole L’Heureux, ressaltam a necessidade da 

aplicação de meios eficazes para fazer valer os direitos dos consumidores. 

Ela demonstrou em pesquisa que, na maioria dos casos, os consumidores 

não apresentam reclamações ou não vão à justiça para fazer valer seus 

direitos , o acesso aos tribunais é considerado o último recurso, pelas 

próprias dificuldades do poder judiciário1. 

 Percebemos no cenário mundial o crescimento demográfico e, 

consequentemente, das demandas; em nosso país não é diferente, surgindo 

então, diversos projetos de lei e os juizados especiais de pequenas causas 

que facilitaram o acesso dos consumidores à justiça. 

                                                        
1 Nicole L´Heureux, Acesso eficaz à justiça: Juizado de Pequenas Causas e ações coletivas, Direito do 
Consumidor, 26. 



 

 Devemos entender como acesso à justiça não só o momento do 

ajuizamento da ação, mas também, no momento anterior, onde tem papel 

importantíssimo os órgãos da Polícia Judiciária; aplicando a lei, coletando 

provas, evidenciando as práticas abusivas, visto que na maioria das vezes 

o fornecedor valendo-se de sua força, ou ainda sua confiabilidade 

adquirida no mercado, resiste judicialmente contra os direitos dos 

consumidores. 

 O professor Vicente Greco Filho considera que o acesso ao 

Judiciário deveria ser gratuito, cumprindo o Estado seu papel de 

distribuição da justiça, como sua atividade essencial2. 

 A possibilidade da efetivação da tutela dos consumidores é de suma 

importância para o restabelecimento do equilíbrio do mercado econômico, 

tendo como instrumento não só as ações individuais, mas também, as 

ações coletivas e o controle do Ministério Público. 

 

4. EFETIVIDADE DO PROCESSO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

EM JUÍZO 

 No contexto do cenário mundial atual, as relações de consumo, 

refletem uma sociedade de massa que adquire bens, produtos e serviços, 

                                                        
2 Vicente Greco Filho, Direito Processual civil brasileiro, v.1, passim. 



 

que tendem à aderir as cláusulas gerais dos contratos padronizados 

oferecidos pelos fornecedores. 

 O Código de Defesa e Proteção do Consumidor, como instrumento 

de ordem pública deve ter aplicação imediata e espontânea, antes mesmo 

do caso ser levado à justiça, e se for, o juiz deve aplicá-lo da mesma 

forma, até mesmo de ofício, pôr exemplo, se existia cláusula abusiva que 

possa causar prejuízo ao consumidor. 

 A segurança jurídica do consumidor deve representar a realização 

do direito material propriamente dito, considerando o desgaste natural do 

processo, que se prolonga no decurso do tempo, que pode ser minimizado 

com a demanda coletiva. 

 Levando-se em conta o crescimento do número de contratos de 

adesão, a efetividade está também ligada ao controle judicial das  

cláusulas abusivas dos contratos de consumo. 

 A necessidade da efetividade do processo remete-se ao 

fortalecimento da posição de consumidor, criando-se mecanismos de 

ordem processual que realmente facilitem o acesso à justiça, com o 

tratamento coletivo das pretensões, neste sentido, afirma o professor 

Kazuo Watanabe acerca das demandas coletivas: “com o barateamento e 

quebra de barreiras sócio-culturais, evitando a banalização que decorre 



 

da fragmentação, conferindo peso político adequado à solução dos 

conflitos coletivos, tem-se facilitado o acesso à justiça”3 

 

5. OS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

 A fim de se verem afastados os obstáculos encontrados no acesso 

ao Poder Judiciário surgiram alguns mecanismos, entre eles, os juizados 

especiais que tentam sanar os principais problemas: Tempo para obter 

uma decisão, custos envolvidos com advogados e taxas judiciárias, as 

dificuldades com o rigor da prova para a parte mais fraca e a perda de dias 

de trabalho no envolvimento com o processo, o que pode não compensar 

nas causa de menores valores. 

 Os juizados especiais atendem as demandas de menor 

complexibilidade, as quais podem ser resolvidas com uma versão 

simplificada de processo comum, tendo pôr finalidade oferecer solução de 

forma rápida, descomplicada e a baixo custo. 

 As maiores vantagens consistem na obtenção de acordos sumários e 

parcialmente favoráveis a ambas partes do litígio, sendo os princípios do 

                                                        
3 Kazuo Watanabe, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
Anteprojeto, p. 489-536. 



 

juizado especial: oralidade, informalidade, economia processual, 

celeridade e simplicidade. 

 Previsto na Lei nº 9.099/95 os juizados especiais visam a 

conciliação ou transação das partes, reduzindo o tempo da prestação 

jurisdicional, atendendo as necessidades da demanda judiciária e da 

própria crise do sistema. 

 

6. O PRINCÍPIO DO ACESSO COLETIVO À JUSTIÇA 

 

 Como relatamos anteriormente, além do problema estrutural do 

Poder Judiciário, diante do atual crescimento das demandas judiciais, o 

cidadão desconhece, na maioria das vezes, a existência da possibilidade 

de postular a reparação dos danos que tenha sofrido, e mesmo que esse 

problema seja superado, considera-se o tempo decorrente de sua demora 

com “natural” em nosso país. 

 O Estado deve, portanto, fornecer todos os instrumentos possíveis e 

capazes de efetivar o pleno e irrestrito acesso a uma ordem jurídica justa e 

eficaz4. 

                                                        
4 Ressalta Ada Pellegrini Grinover que os aspectos referidos como externos do processo revelam seus 
objetivos sociais e políticos, para se atingir um processo que represente uma via efetiva de realização 
dos direitos, Tribuna do Direito, cit. 1-3 



 

 O crescimento demográfico e suas respectivas relações de consumo 

refletidas nos contratos de massa, e ainda, outros tipos de contratos de 

relação de consumo geram conflitos, e na maioria das vezes, as ações 

individuais tornam-se ineficazes para este tipo de relação. 

 Natural seria o surgimento dos processos coletivos – a ação civil 

pública, instituída pela Lei nº 7347/85, que mudou a visão processual para 

o acesso à justiça dos consumidores, podendo a defesa coletiva dos 

direitos beneficiar uma comunidade de pessoas, garantindo assim a 

efetividade do acesso coletivo à justiça, respeitando o princípio 

constitucional isonômico, é o que nos ensina a professora Rosa Maria 

Nery, “Princípio da isonomia. A igualdade de todos perante a lei é 

garantida pela Constituição Federal, projetando-se também no plano do 

Direito Processual Civil, onde significa que os litigantes devem receber 

do juiz tratamento igualitário. Igualdade no sentido de garantia 

constitucional fundamental que significa isonomia real, substancial e não 

meramente formal”5. A mudança do acesso individual para o acesso 

coletivo é uma solução encontrada pela sociedade moderna que deixa para 

trás a visão individualista do Direito. 

                                                                                                                                                                
 
5Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery, Código de Processo Civil comentado, notas 1 e 2 p. 143. 



 

 O Código de Defesa do Consumidor é o instrumento material e 

processual do Direito Coletivo, papel importantíssimo considerando as 

cláusulas gerais dos contratos padronizados; desta forma, percebemos que 

a reunião de interesses tem peso e significado mais relevante perante o 

demandado. 

 Os Direitos Coletivos, difusos e individuais homogêneos, ganharam 

definição com a expressão do artigo 81 do Código de Defesa do 

Consumidor – São direitos difusos aqueles cujos titulares desse direito são 

indeterminados ou de difícil determinação e a defesa baseada no relevante 

interesse social que possa ser tutelado. 

 Os Direitos Coletivos encontram definição no parágrafo único, 

inciso II do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, os quais são 

titulares um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 

a parte contrária pôr uma relação jurídica-base. Os componentes, ou 

titulares devem possuir um laço que os liguem ou uma relação jurídica 

com a parte contrária. 

  

7. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E TUTELA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR 

 



 

 Os direitos relativos às relações de consumo são direitos sociais, 

direitos com origem no desenvolvimento humano, nas condições 

econômicas, sociais e nas mudanças de organização e intensificação dos 

meios de comunicação. 

 A Constituição Federal constitui o Estado como corpo social, 

formando a organização social, fornecendo normas que imperam sobre os 

indivíduos; é nela que estão contidos os preceitos de direitos e deveres 

que formam a estrutura social, sendo um reflexo da evolução e do 

convívio dos indivíduos. 

O jurista Michel Temer explica que: “O Estado consiste na 

incidência de determinada ordenação jurídica, de determinado  conjunto 

de preceitos sobre determinadas pessoas que estão em certo território, 

encontrando-se estes preceitos imperativos na Constituição, e segundo 

Ataliba Nogueira o Estado regula globalmente as relações sociais de um 

povo fixado estavelmente em um território, para quem Estado é a 

sociedade soberana, surgida com a ordenação jurídica, cuja finalidade é 

regular globalmente as relações sociais de determinado povo em dado 

território sob um poder”6 

                                                        
6 Michel Temer, Elementos de direito constitucional, p.10. 



 

 Há previsões na Carta Magna de vital importância para os 

indivíduos, tais como: A igualdade de todos perante a lei, a 

inviolabilidade do direito à vida, o direito a um meio ambiente equilibrado 

com qualidade de vida e inúmeros outros. 

 O artigo 5º da Constituição Federal enumera os direitos e as 

garantias fundamentais e contempla entre elas, a defesa do consumidor, 

conferindo competência ao Estado, com previsão no inciso XXXII, desta 

forma o legislador tem a intenção de proteger não só o bem mais tutelado, 

a vida, mas também defender a incolumidade física e psíquica do 

consumidor. 

 Há também previsão legal para a defesa coletiva de interesses, visto 

que o legislador elevou à categoria dos direitos e garantias fundamentais 

os direitos e deveres individuais e coletivos, e o Estado promovendo a 

defesa do consumidor na forma da Lei 8078/90. 

Percebemos claramente a intenção de legislador na proteção dos direitos 

do consumidor ao vislumbrarmos a reiteração proposta pelo Código de 

Defesa do Consumidor das prerrogativas da Magna Carta, onde há 

atribuição ao Estado da defesa do consumidor, apontando-a no artigo 5º, 

inciso XXXII, ressalta-se que os direitos e garantias fundamentais 

previstos neste artigo têm aplicação imediata, isso significa dizer que: “os 



 

princípios fundamentais ali estabelecidos podem ser invocados na sua 

plenitude, até que sobrevenha legislação regulamentadora, quando for o 

caso, de sua utilização, como o Mandado de Segurança coletivo, que 

pode ser utilizado, independentemente de qualquer regulamentação”7. 

 Além da previsão referida, nossa Carta Magna prevê que a União 

buscará a integração econômica, política, social e cultural, o que nos 

remete ao entendimento do bom funcionamento das relações de consumo, 

desta forma não nos restam dúvidas que há projeção dos preceitos 

constitucionais na elaboração da Lei 8078/90, para a defesa dos 

consumidores. 

 O Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seus primeiros 

artigos o interesse social da norma e atende os valores sociais 

recepcionados pela Constituição Federal; prevendo também o respeito à 

política nacional de relação de consumo, proteção à dignidade, saúde e 

segurança, aos interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida no 

tocante ao meio ambiente. 

 O artigo 170 da Constituição Federal ressalta a busca da existência 

de vida digna e qualidade de vida, destacando a função social da 

propriedade, a defesa do meio ambiente e a redução das desigualdade 

                                                        
7 José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo. 



 

regionais e sociais; verificamos assim, o grau acentuado de afinidade nos 

artigos, também no tocante à adequação dos serviços públicos. 

 Há outras previsões explícitas na Constituição Federal que 

reportam-se a defesa dos consumidores, o artigo 24, inciso VIII que trata 

da competência para legislar sobre responsabilidade pôr dano causado ao 

consumidor; o artigo 175, parágrafo único, inciso II que dispõe sobre os 

usuários de serviços públicos, entre outros. 

  

8. A ISONOMIA REAL E A EFETIVIDADE NAS RELAÇÕES DE 

CONSUMO 

 

 Os princípios relativos ao equilíbrio das relações de consumo 

observados pelo princípio constitucional da igualdade devem ser 

observados em cada caso de maneira particular, existem diferenças entre 

todas as pessoas, restando saber quais as situações que merecem 

tratamento diferenciado, para que, não sendo reconhecido juridicamente 

essas diferenças, não ocorra desequilíbrio entre as partes na aplicação da 

lei, atingindo assim, o tratamento igualitário entre as partes, que possui 

previsão no texto constitucional. 



 

 Devemos entender então, que as pessoas na visão jurídica abrigam 

diversas categorias onde diferem direitos e obrigações que nem sempre 

são relativos à outra parte. 

 Neste sentido, percebemos que no Código de Defesa do 

Consumidor a autonomia da vontade cede lugar aos princípios e normas 

de ordem pública e interesse social, da proteção e da defesa do 

consumidor, também estabelecidos constitucionalmente, Norberto Bobbio 

esclarece a importância de conhecer esses direitos: “O reconhecimento do 

direito de não ser escravizado implica a eliminação do direito de possuir 

escravos; o reconhecimento do direito de não ser torturado implicará a 

supressão do direito de torturar”8. 

 A aplicação do princípio constitucional isonômico se dá com o fator 

de discriminação que existe na pessoa, coisa ou situação, visando um 

duplo objetivo: propiciar a garantia individual com forte garantia na 

previsão constitucional e evitar favoritismos de quaisquer natureza. 

 A isonomia deve ser aplicada sempre em respeito aos direitos 

fundamentais, visto que o Código de Defesa do Consumidor enaltece os 

princípios garantidos na Carta Magna, mas devemos exigir que o Estado 

                                                        
8 Norberto Bobbio, A era dos direitos, cit. P.20. 



 

assegure sua devida aplicação buscando-se os meios de obtenção efetiva 

de resultados práticos. 

 

9. PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 
 O magistrado deve julgar as lides ligadas às relações de consumo 

utilizando não só os princípios fundamentais que levam em consideração 

os aspectos políticos e ideológicos, mas também os princípios gerais das 

relações de consumo enumeradas nos artigos 1º ao 7º do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 É importante ressaltar que a legislação citada nasceu a partir do 

princípio constitucional geral da ordem econômica e que neste sentido 

devem estar em harmonia todos os instrumentos para sua efetiva 

materialidade. 

 

10. PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

 O princípio da isonomia revela o tratamento desigual aos desiguais 

na exata medida da desigualdade, ou seja, os consumidores devem ser 

tratados desigualmente na proporção de sua desigualdade, a fim de que 



 

seja propiciada uma igualdade real, e assim, assegurada a isonomia real e 

efetiva. 

 Nelson Nery Jr. nos ensina: “Para atender ao princípio da 

isonomia o Código de Defesa do Consumidor criou vários mecanismos 

para fazer com que possa alcançar a igualdade real entre fornecedor e 

consumidor, pois isonomia significa tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades”9 

 A presença do referido princípio constitucional é verificada nas 

relações de consumo com a regra da possibilidade da inversão do ônus da 

prova, que reconhece o consumidor como parte mais fraca e sua 

conseqüente hipossuficiência técnica ou econômica, conforme o artigo 6º, 

inciso VIII e artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. 

 É o juiz quem deve reconhecer a posição de hipossuficiência do 

consumidor na relação jurídica de consumo através da aplicação de regras 

ordinárias, e até mesmo na utilização de sua experiência adquirida no 

julgamento de outros casos similares. 

 Além disso, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor revela 

que a interpretação das cláusulas contratuais são interpretadas da forma 

                                                        
9 NERY JR. Nelson, Princípios do processo civil na Constituição Federal, 3. Ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1996. 
 



 

mais favorável ao consumidor, fundamentado exatamente pela questão de 

hipossuficiência de quem consome. 

 

11. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 

 O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco, a qual 

revela que a atividade econômica exercida pelo fornecedor lhe atribui a 

responsabilidade de reparar o dano decorrente do fornecimento do 

produto ou do serviço. 

 O princípio revela não só a responsabilidade objetiva pelo fato do 

produto ou serviço, mas também pelos vícios deste, “independentemente 

de culpa” como prevê o artigo 12, garantindo e assegurando ainda mais a 

posição diferenciada do consumidor. 

  

12. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA EQUIDADE 

 

 São princípios relativos aos contratos de consumo no Código de 

Defesa do Consumidor; não depende da disposição expressa das partes, a 

cláusula geral da boa fé deve ser sempre observada e foi adotada nos 

artigos 4º inciso III e artigo 51 inciso IV. 



 

 O artigo 51 não deixa dúvidas em seu texto: “É nula de pleno 

direito a cláusula que seja incompatível com a boa fé e a equidade”, o que 

deixa bem claro a intenção do legislador em proteger o consumidor, 

considerado parte mais vulnerável na relação de consumo. 

 Em suma, o princípio revela e inspira uma harmonização entre as 

partes, colocando-as providas de boa conduta, com a finalidade da ordem 

econômica constitucional. 

 

13. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

 Nelson Nery Jr., define as cláusulas abusivas: “São aquelas 

notoriamente desfavoráveis à parte mais fraca na relação contratual de 

consumo. São sinônimos de cláusulas abusivas as expressões cláusulas 

opressivas, onerosas, vexatórias, ou ainda, excessivas”10 

 Previsto no artigo 6º, inciso IV do Código de Defesa do 

Consumidor, é importantíssimo para a boa realização da relação de 

consumo, cláusulas abusivas são aquelas que podem prejudicar a parte 

mais fraca das relações de consumo, podendo estar presente nos contratos 

e adesão ou em qualquer outro contrato nas relações de consumo. 

                                                        
10 Nelson Nery Jr., Código de Processo Civil comentado, cit. p.1687 



 

 O Código de Defesa do Consumidor é norma cogente, de ordem 

pública e aplicação obrigatória, não pode então o julgador deixar de 

afastar a aplicação da cláusula contratual em desacordo com os princípios 

do Código pôr outro tipo de interpretação. 

 

14. PRINCÍPIO DA EDUCAÇÃO E  DA INFORMAÇÃO 

 

 Previstos no artigo 4º, incisos IV e VIII do Código de Defesa do 

Consumidor tem como objetivo a educação e a informação de 

fornecedores e consumidores na que tange seus direitos e deveres, não 

sendo de responsabilidade somente do Estado, mas também das empresas 

públicas e privadas, dos órgãos públicos e entidades privadas de defesa do 

consumidor. 

 O artigo 6º, incisos II, III e IV revelam que a informação adequada 

é um direito básico do consumidor, sendo essencial para um contrato 

perfeito, um, consumidor bem informado sobre o produto ou serviço que 

está adquirindo. 

 O artigo 36 vincula o contrato com a publicidade e o artigo 30 com 

a veracidade, enfim, no Código de Defesa do Consumidor temos vários 

artigos que obrigam o fornecedor a cumprir com a prestação do serviço ou 



 

o fornecimento do produto, nos exatos termos em que foi apresentado e 

ofertado ao consumidor no momento da aquisição. 

 

15. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA 

 

 O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor impõe ao 

fornecedor a obrigação de prestar informações claras e corretas sobre o 

produto a ser vendido ou dos serviços a serem prestados pelo fornecedor. 

 A clareza da informação deve ser totalmente suficiente para causar 

no consumidor uma exata noção daquilo que ele está adquirindo, 

exaltando os riscos que o produto ou o serviço possam causar, 

principalmente no aspecto físico. 

 A transparência emplica uma relação contratual mais sincera e 

equilibrada entre consumidor e fornecedor, pôr meio da exata informação 

sobre o produto ou serviço, não podendo ser  dispensada em qualquer 

relação de consumo. 

 

16. ASPECTOS DA EFETIVIDADE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 Pelas pressões e excesso de compromissos na sociedade moderna, 

as pessoas muitas vezes, contratam em condições desfavoráveis aos 



 

próprios interesses como forma única para a realização da aquisição de 

produtos e serviços; o que várias vezes torna-se um grande problema 

tempos depois. 

 É necessário, portanto, um controle geral dos contratos de consumo 

para obtermos efetiva proteção ao consumidor, percebemos que neste 

sentido, a maneira mais adequada e eficaz são medidas preventivas, de 

caráter inibitório, para que a situação não chegue a um ajuizamento, mas 

seja delimitada e esclarecida corretamente na aquisição. 

 O controle das cláusulas contratuais pode se dar pôr dois meios: 

administrativo, com a instauração de inquérito civil e judicial quando pôr 

iniciativa de qualquer um dos órgãos previstos no artigo 82 do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 Pode ser também um controle concreto, o qual revela atuação do 

Ministério Público nos contratos cujas cláusulas estejam sendo aplicadas 

em situações lesivas ao consumidor. 

 Um grande problema surge nesse tipo de situação quando 

percebemos que na maioria das vezes as medidas reparatórias nos direitos 

ofendidos não alcançam satisfatoriamente as necessidades do consumidor, 

sendo assim, todo esse controle judicial deve estar ligado a instrumentos 

bastante ágeis para efetivação do Direito Material. 



 

 Não devemos, neste contexto, entender que o magistrado deve 

apurar somente as cláusulas trazidas a juízo, cabe a ele afastar toda e 

qualquer cláusula abusiva que pode vir a lesar ou ameaçar o direito dos 

consumidores. 

  

17. CONTRATOS DE ADESÃO E OS CONTRATOS VERBAIS 

 

 A globalização faz com que os contratos caminhem à uma 

padronização e os consumidores que os aceitam, são guiados pôr 

cláusulas preestabelecidas para a aquisição com forma vital para o 

consumo, tal rotatividade nos grandes números de contratos não deixam 

escolhas para o consumidor. 

 Um agravante para essa situação revela-se no fato de que o 

consumidor pôr vezes não optou efetivamente pôr aderir e o fornecedor 

passa a Ter um modo de agir como se aquele tivesse expressamente 

declarado sua vontade; é o que acontece, pôr exemplo, quando o Banco 

envia um cartão sem pedido nenhum efetuado pelo cliente. 

 Os contratos também podem ser verbais, os quais são firmados 

tacitamente, sem disposição expressa. Nestes casos, os contratos muitas 

vezes não são representados, nem pôr recibo e trata-se de uma situação 



 

que na maioria das vezes o consumidor é submetido a condições 

contratuais abusivas. 

 Pôr outro lado, nesse tipo de contrato, as condições gerais também 

recepcionam as condições da oferta vinculante no momento da 

contratação uma vez que a oferta passa a incorporar o contrato de 

consumo; o que se revela pôr dois motivos fundamentais que diferenciam 

o fornecedor nas relações de consumo: O conhecimento de todas as 

informações sobre o produto ou serviço, em nível técnico e completo e o 

conhecimento econômico do enfoque de sua atividade no mercado e os 

riscos que ela apresenta. 

 É mais racional ao consumo, no sentido da tipificação contratual 

destacar a vulnerabilidade da posição de consumidor a partir do 

desequilíbrio do poder econômico. 

 

18. AS NULIDADE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 No Código de Defesa do Consumidor são observadas e apontadas 

as nulidades de pleno direito, com uma visão diferenciada  do ponto de 

vista processual. 



 

 As cláusulas reconhecidas como abusivas devem ser declaradas 

judicialmente a qualquer tempo ou grau de jurisdição, até mesmo de 

ofício pelo juiz e independentemente da manifestação processual efetuada 

pela parte. 

 O legislador enumera no caput do artigo 51 do Código de Defesa 

do Consumidor a nulidade de pleno direito quando ocorrer condições 

abusivas, no inciso XV do mesmo artigo, preocupa-se em considerar 

abusiva as cláusulas que estejam em desacordo com a proteção do 

consumidor, enfim, com tais previsões o legislador pretende excluir as 

cláusulas e as condições que causem prejuízo ou que sejam onerosas em 

excesso ao consumidor. 

 

19. A LEGITIMIDADE PARA O CONTROLE DOS CONTRATOS DE 

CONSUMO 

 Para o controle o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 

51, revela o direito de qualquer consumidor ou entidade que o represente 

de requerer ao Ministério Público o ajuizamento da ação competente, ou 

seja, o indivíduo ou a classe pode mobilizar o Estado para a proteção dos 

interesses sociais. 



 

 Pôr força do artigo 129, incisos III e IX da Constituição Federal o 

Ministério Público está legitimado para o ajuizamento da ação civil 

pública para a tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. As ações coletivas são criadas em razão de interesse público 

e social, o que se encontra em consonância com a defesa desses direitos 

pelo Ministério Público. 

 Comenta Nelson Nery Jr. que se trata de orientação ao consumidor 

e às entidade que o representem, advinda da norma, quanto ao direito de 

representar ao Ministério Público para que este ajuíze a ação coletiva, a 

fim de se obter o controle judicial concreto das cláusulas abusivas11 

 O consumidor somente teria legitimidade para a defesa individual 

de seu direito, no ajuizamento de demanda de seu direito; o ajuizamento 

de demanda coletiva deve ocorrer pôr intermédio de um órgão, associação 

ou entidade, porém o consumidor individual pode propor ação popular 

nos termos da Constituição Federal. 

 O Código de Defesa do Consumidor não poupou oportunidades 

para a defesa dos consumidores em juízo, o que se observa com o 

princípio do acesso aos órgãos judiciários e administrativos, para 

adequação da eficácia em assegurar os direitos básicos do consumidor, 

                                                        
11 Nelson Nery Jr.  Código de Processo Civil comentado,  p.1690 



 

indispensáveis para que a relação de consumo seja efetuada de modo justo 

e equilibrado. 

 

20. O PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO 

DIREITO MATERIAL 

 

 Nessa fonte normativa é a Constituição Federal que remete os 

aspectos relevantes para todos os ramos do Direito; destacamos o Direito 

Processual como instrumento para efetivação do Direito Material do 

consumidor lesado ou ameaçado. 

 É a Constituição Federal que oferece a estrutura básica do processo, 

criando um vasto campo de aplicação do Direito, o que faz o processo ser 

não só um meio de acesso ao Poder Judiciário, mas também a realização 

da própria justiça na busca da efetividade, são observados portanto, as 

normas e os princípios que norteiam o ordenamento jurídico para o 

resguardo do bem litigado. 

 Nas relações de consumo são aplicadas normas próprias em função 

da espécie, razão pela qual são afastadas as normas do Código Civil ou 

Comercial, sendo aplicada especificamente a Lei 8078/90, sob pena de ser 

violado, até mesmo o sistema constitucional que prevê a referida 



 

sistemática para a proteção do consumidor, ou seja, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor é um preceito da suprema lei constitucional. 

 Devido as diversas circunstâncias de pretensões postuladas, o rito 

do processo é impulsionado e definido visando a realização do Direito 

Material que se pretende tutelar. 

 O pensamento jurídico moderno revela que o juiz não é aplicador 

mecânico da lei, mas sim, a figura central da relação jurídica processual, o 

qual deve vislumbrar a aplicação dos valores consagrados no sistema 

jurídico em suas decisões, além disso, deve perseguir outros valores, 

como a certeza, a segurança e a paz social. 

 Vale ressaltar que o processo não tem a função de modificar o 

ordenamento jurídico, mas sim de fazê-lo atuar de maneira concreta, 

precisa e efetiva, uma vez que o juiz não é legislador e pôr isso não pode 

exercer esse poder, sob pena de inconstitucionalidade. 

 Neste sentido, concluímos que o processo visa garantir o acesso à 

ordem jurídica justa, não garantindo porém, a realização da justiça social, 

ou ainda, da distribuição igualitária de renda, pois não cabe ao juiz tais 

funções senão a de julgar, assim, o juiz não pode aumentar o salário 

mínimo numa indenização, mas sim, proferir a sentença adequando a 

quantidade de salários mínimos ideais para aquela situação. 



 

 

21. UMA VISÃO CONSTITUCIOANAL DA AÇÃO 

 

 Quando examinamos superficialmente o instituto da tutela 

antecipada podemos num primeiro momento concluir sua 

inconstitucionalidade pôr quebra do princípio da igualdade de tratamento, 

uma vez que adiantando o pedido estaria o magistrado privilegiando o 

autor, uma vez que tal benefício não é conferido ao réu. 

 Seria um grande equívoco entendermos desta maneira, uma vez que 

a tutela antecipada surge com o objetivo maior de transpor os problemas 

da morosidade processual, evitando que o decurso de prazo poderia 

frustrar o pólo ativo da ação, errado é portanto, entender a antecipação da 

tutela como um prejulgamento, pois a decisão tem caráter provisório e 

revogável, sendo que de forma alguma o pólo passivo possa alegar perda 

de seu direito em caráter definitivo.  

 O artigo 5º , inciso XXXV, da Constituição Federal assegura o 

direito de ação, não pode o legislador e ninguém mais impedir que o 

jurisdicionado vá à juízo deduzir uma pretensão. 

 O direito de ação é um importante princípio constitucional que 

garante a todos os indivíduos requererem do Estado a tutela preventiva de 



 

um direito ameaçado ou lesado, é certo que ausentes as condições da ação, 

ocorrerá a prestação da tutela pelo juiz sem a apreciação e o julgamento 

do pedido quanto ao mérito, mas de qualquer forma, mesmo aquele que 

não preencheu as condições da ação ou seus pressupostos processuais 

praticou o seu direito de ação que é garantido constitucionalmente. 

 A ação, portanto, constitui o direito de impulsionar a prestação da 

atividade jurisdicional pelo Estado, sendo que o esse direito de ação, tem 

natureza proveniente de nossa Constituição Federal e é observado a todos 

os indivíduos. 

 O interesse de agir decorre da utilidade e da necessidade do sujeito 

deduzir sua pretensão em juízo, visto que pôr vezes não há meio de 

acordo de vontades e as partes nunca chegariam a um resultado 

pretendido, o interesse processual nada mais é que um pré-requisito de 

admissibilidade do exame do mérito. 

 Quando está ausente a referida condição ocorre a  carência da ação, 

que pode ser declarada de ofício ou em qualquer grau de jurisdição 

processual. O interesse de agir é impulsionado pela ameaça ou lesão ao 

Direito Material, é uma condição que resulta da necessidade de estar em 

juízo. 



 

 É importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor 

permite aos titulares reagir à ameaça de direito antes mesmo que 

configure a lesão, tanto nos casos em que o dano a ser causado seria 

irreparável quanto nas questões relativas à vida (o bem mais tutelado) e na 

s questões ambientais. 

 

22. INTERESSE PROCESSUAL: EFICÁCIA E UTILIDADE NOS 

DIREITOS DIFUSOS 

 

 O interesse é constituído pelo impulso do ato de agir e na conotação 

do mundo jurídico tem como requisito primordial encontrar-se 

previamente definido como possível na realidade social, ou seja, o 

interesse processual deve ser entendido como uma condição para o exame 

do mérito da ação, uma vez que o objetivo deve ser útil e necessário para 

o Autor. 

 Desta forma, as ações coletivas originadas pelos direitos coletivos 

devem também atender esse requisito fundamental, pois não ocorresse 

desta maneira, tais ações não corresponderiam à sua real essência, que é 

atender a efetividade dos Direitos coletivos em nossos dias. 

 



 

23. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA COMO MEIO JUDICIAL DE 

OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE NO ACESSO À JUSTIÇA E OS 

DIREITOS COLETIVOS 

 

 O quadro social de nosso país, o crescimento demográfico e o 

conseqüente crescimento das demandas, causando a demora das soluções 

judiciais, pode levar o atendimento não efetivo dos direitos lesados ou 

ameaçados. 

 Neste contexto o processo tem um papel de suma importância para 

efetivar a satisfação do Direito Material, de modo que possibilite a todos a 

possibilidade de exigir que a relação de consumo seja cumprida 

devidamente pelas partes. 

 Nelson Nery Jr. ressalta o acesso à justiça: “Constitui direito básico 

do consumidor o acesso à ordem jurídica justa. O direito não é apenas de 

acesso à justiça, mas à ordem jurídica, compreendidos aqui o acesso aos 

órgãos do Poder Judiciário, bem como aos órgãos administrativos. A 

sentença judicial deverá ser proferida de modo a garantir ao consumidor 

a tutela efetiva de seu direito”12 

                                                        
12 Nelson Nery Jr. Código de Processo civil comentado, cit. p. 1657 



 

 A busca da efetividade deve ser também apresentada pelo Estado 

através de movimentos de cidadania, quer seja pôr associações, entidades 

de classe, órgãos públicos ou fundações, sem esquecer do Ministério 

Público que pode instaurar inquérito civil, pelo poder de polícia da 

delegacia da economia popular; isto porque a sociedade pôr vezes depara-

se despreparada diante dos problemas com natureza nas relações de 

consumo. 

 

24. REGIME JURÍDICO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

 A possibilidade da concessão de liminares está disposta no art. 5º, 

inc. XXXV da Constituição Federal, sendo ainda interessante destacar que 

os direitos e as garantias individuais podem ser tutelados sob o aspecto 

individual e coletivo. 

 A questão das liminares torna-se delicada pôr suas características: 

Reversibilidade e provisoriedade, observando o caráter urgencial, são 

características que sempre estarão presentes na composição da liminar 

concedida. 

 A essência do objetivo final da liminar é adiantar parcela da 

providência jurisdicional requerida, em virtude da urgência da situação a 



 

qual será aplicada e da existência das requisitos objetivos, ou seja, o 

magistrado quando concede a liminar está adequando sua decisão para 

que a tutela do Direito Material em si seja real e efetiva. 

 Podemos aqui, diferenciar a tutela antecipatória da tutela cautelar, 

sendo que a primeira adianta efetivamente os efeitos da tutela, e a 

Segunda pretende somente assegurar o resultado prático da demanda, isto 

é muito importante no sentido da diferenciação das medidas, não 

bastando, portanto, a existência do fumus boni iuris e o periculum in 

mora. 

 Quando falamos do artigo 273 do Código de Processo Civil e 

presentes os requisitos, o Juiz terá que conceder a liminar sempre que 

pedido, pôr outro lado, as liminares nas ações civis públicas, como as do 

Código de Defesa do Consumidor podem ser concedidas pelo Juiz sem 

justificação prévia, independentemente do requerimento da parte. 

  

25. AS AÇÕES COLETIVAS E A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

 Vigorando a partir de 1985, com a Lei 7347 a ação civil pública foi 

instituída no ordenamento jurídico brasileiro ampliando a possibilidade de 



 

partes ativas no tipo de ação estudada, foi portanto, um importante feito 

na defesa dos interesses difusos em nosso país. 

 Revela-se então, um ótimo caminho jurídico para a tutela dos 

interesses individuais homogêneos, uma vez que a classe de indivíduos 

pode ser representada pôr um ou pôr parte de seus membros, de forma que 

os interesses coletivos sobreponham os interesses individuais, 

ocasionando eficiência e economia processual, evitando multiplicidade de 

ações. 

 Interessante é o fato de que a ação civil pública pode tornar-se 

extremamente importante em razão de suas dimensões e seus reflexos 

podem alcançar a sociedade de maneira intensa, configurando-se 

possivelmente num exemplo. 

 O objetivo das ações coletivas é de revelar a responsabilidade civil 

pela reparação de danos morais e patrimoniais causados aos 

consumidores, ao meio ambiente, ou ainda qualquer interesse difuso ou 

coletivo intitulado pela Lei nº 7347/85. 

 A grande importância das ações civis públicas se dá no fato da 

grandiosidade dos direito e interesses tutelados e pelas conseqüências, pôr 

vezes irreparáveis dos danos, e ainda, o reflexo no mundo social de 

problemas e questões de cunho coletivo. 



 

 A antecipação da tutela neste contexto encontra-se no art. 12 da Lei 

7347/85 e o seu objetivo final é possibilitar a solução das questões 

coletivas, através do adiantamento do provimento final, entendemos assim 

que a concessão da liminar é uma etapa natural da ação civil pública, 

quando atingidos os requisitos objetivos para sua concessão. 

  As ações populares surgiram no Direito Romano como 

instrumentos de natureza privada para a defesa de interesses difusos, a 

ação neste caso, não era exercida em nome do povo, mas sim, em nome 

próprio, pelo interesse do povo, ou seja, o indivíduo atuava isoladamente 

em defesa do interesse público para atender um interesse. 

 Nos dias de hoje a ação popular passou a Ter previsão no 

Constituição Federal de 1934, atribuindo poderes a qualquer cidadão para 

figurar como parte legítima em ações para declarar nulidade ou anular 

atos lesivos ao patrimônio público. 

 Hoje, a previsão está inserida no artigo 5º, inciso LXXIII da 

Constituição Federal de 1988, sendo importante ressaltar a amplitude 

ocasionada pela tutela da ação popular, inserindo o patrimônio público, 

encontrando proteção no CDC até mesmo quando se trata dos serviços 

públicos que servem para a coletividade. 



 

 Com previsão no artigo 5º, inciso LXX da Constituição Federal, o 

mandado de segurança coletivo é uma norma auto-aplicável, de eficácia 

plena, muito utilizado, firmando o princípio da inviolabilidade do direito 

líquido e certo ao proteger o direito de ilegalidade ou abuso de poder.O 

mandado de segurança coletivo possui características e regras próprias 

quanto sua legitimação e assegura constitucionalmente a proteção dos 

direitos líquidos e certos em interesse coletivo, sendo que o agente da 

ilegalidade ou abuso do poder é autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica nas atribuições do poder público. 

 Revela Ada Pellegrini: “O mandado de segurança firma o princípio 

da inviolabilidade do direito líquido e certo ao proteger o direito da 

ilegalidade ou abuso do poder, impondo um procedimento sumário para 

a defesa desse direito, procurando restituí-lo in natura e não seu 

equivalente pecuniário”13 

 Vale ressaltar que os direitos fundamentais, cuja proteção está 

assegurada na Constituição Federal, como o mandado de segurança 

devem ser interpretados de modo a favorecer a extensão de seu conteúdo, 

desta forma, o legislador não tenta restringir a interpretação do mandado 

de segurança coletivo à defesa dos sindicalizados, associados a grupo, 

                                                        
13 Ada Pellegrini Grinover, Mandado de segurança coletivo. P.18 



 

categoria ou classe, mas sim, prever a efetiva defesa desses direitos 

tutelados, verificando-se não ser taxativa a previsão do artigo 5º, inciso 

LXX da Constituição Federal, não sendo previstos neste rol os únicos 

legitimados para a impetração do mandado de segurança coletivo. 

  

26. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 

 Percebemos no Código de Defesa do Consumidor a preocupação do 

legislador pátrio com a efetividade da tutela, principalmente ao considerar 

e exaltar os direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6º. 

 O artigo 83, pôr sua vez, faz-se admitir as várias espécies de ação, 

podendo ser feita pelos legitimados do artigo 82 e qualquer interessado, 

entendemos portanto, que o legislador facilita o alcance da pretensão no 

momento em que aceita qualquer espécie de pretensão capaz de propiciar 

a tutela adequada e efetiva em relação a esse direito. 

 O magistrado diante do relevante fundamento da demanda e do 

receio da ineficácia do provimento final pode adiantar a tutela de mérito 

nos termos do artigo 84, para que desta maneira exista tempo para atender 

ao direito da parte ameaçada ou lesada em seu direito. 



 

 As soluções processuais devem ser efetivas e tempestivas, é esse o 

pensamento dos legisladores do Código de Defesa do Consumidor, que 

criaram um controle para as abusividades, gerando uma antecipação de 

tutela, com requisitos próprios, permitindo o adiantamento do provimento 

final, afastando em parte os requisitos da tutela antecipatória do artigo 273 

do Código de Processo Civil. 

 O Código de Defesa do Consumidor foi um grande passo da 

modernização e efetividade das ações com características peculiares, 

principalmente no caput  do artigo 84: “Na ação que tenha pôr objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento”. 

 Kazuo Watanabe reforça: “O artigo 84 confere ao juiz (e também 

às próprias partes, pois é através do seu pedido que os poderes do juiz 

são ativados) para conferir ao processo, mais especificamente ao seu 

provimento, maior plasticidade e mais perfeita adequação e aderência às 

peculiaridades do caso concreto”14 

 A reforma processual amplia o preceito do artigo 84 do Código de 

Defesa do Consumidor para o artigo 461 do Código de Processo Civil, 

                                                        
14 Kazuo Watanabe, Tutela antecipatória e tutela específica, p.81 



 

uma vez que introduz disposições para admitir a revogabilidade da liminar 

e passa a permitir que o juiz, de ofício, determine medidas de apoio para 

tornar efetiva a tutela. 

  

27. ALCANCE DAS LIMINARES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

 É importante esclarecer que a antecipação da tutela não significa a 

antecipação do julgamento da lide, tratamos, portanto, da possibilidade 

dos efeitos da sentença final poderem ser objeto do adiantamento da 

tutela, enfim, o objeto da tutela antecipada são apenas os efeitos práticos 

da sentença. 

 Se pôr um lado a antecipação da tutela não proporciona ao autor 

usufruir plenamente de seu direito, permite pôr outro lado a execução de 

sua pretensão, mesmo que de forma provisória. Porém, há casos em que a 

antecipação dos efeitos representa a efetiva satisfação do direito, é o caso, 

pôr exemplo, da concessão da liminar para a realização de uma cirurgia, a 

qual a empresa do plano de saúde alegava exclusão, mas o consumidor 

com a decisão judicial pode naquele mesmo momento receber o 

atendimento. 



 

Quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, o Código de Defesa 

do Consumidor adota a opção para ser alcançado pelos efeitos aquele que 

não participou como parte do processo, mas que mesmo desta forma é 

atingido como componente da classe, isso quando a sentença lhe tiver sido 

favorável, afinal não teria sentido a extensão do julgado a terceiros, visto 

que as ações com a mesma causa de pedir e pedido iriam multiplicar-se, 

diferenciando-se apenas nas partes. 

Nas ações declaratórias surge um problema interessante para 

antecipação dos efeitos da tutela; tomamos como o exemplo o pleito de 

um consumidor em ter reconhecida judicialmente uma cláusula como 

abusiva, só terá sentido e será segura ao autor a decisão definitiva, a qual 

declarar sua pretensão e tiver transitado em julgado, mas de qualquer 

forma, o juiz poderá antecipar algum pedido prático nesta ação, pôr 

exemplo a internação deste paciente que discute as cláusulas num contrato 

de prestação de serviço de saúde. Percebemos então, que os efeitos 

práticos podem ser antecipados, mas que a eficácia plena da declaração do 

direito postulado ocorre com o trânsito em julgado. 

 As ações coletivas devem atender a tutela da coletividade, ou seja, a 

coletividade é titular do direito tutelado, destacamos a indivisibilidade do 

bem, mas perfeitamente aceito que os efeitos incluam; é o que 



 

percebemos no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, uma 

visão diferenciada do instituto da coisa julgada para a tutela dos direitos 

coletivos. 

 Desta forma as liminares previstas no artigo 12 da Lei da ações 

civis públicas e no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor 

proferidas nas ações coletivas quando não suspensas, possuem eficácia até 

o julgamento da ação, e quando confirmada em sentença, até o definitivo 

trânsito em julgado. 

 Tomamos atenção, neste sentido, de abandonar os critérios 

individualísticos do processo para interpretar os fenômenos coletivos que 

atendem as necessidades mais amplas e complexas do ponto de vista 

social: a sentença proferida na ação civil pública faz com que não ocorra a 

propositura de outra ação pôr um legitimado aos seus efeitos. 

 

29. CONCLUSÃO 

 Ao estudarmos a antecipação da tutela no Código de Defesa do 

Consumidor nos deparamos com a grandiosidade do instituto em nosso 

meio social, estivemos atentos ao crescimento demográfico e suas 

conseqüências para a existência de um mecanismo processual capaz de 

tornar efetiva as pretensões dos consumidores que deparam-se 



 

constantemente em situações que envolvem seus direitos, ou mesmo, 

chegam a ameaçá-los. 

 Nesse contexto, percebemos a importância desse ramo do Direito, 

pois o instituto da defesa do consumidor possibilita a efetividade das 

pretensões da sociedade de massa, tratamos de pessoas que pôr muitas 

vezes, pôr falta de tempo, diante do grande número de atividades 

exercidas, assinam contratos de adesão, sem ao menos verificar seu 

conteúdo, pessoas que deparam-se com situações extremamente delicadas 

num momento em que a demora poderia provocar um dano irreparável 

para o resto da vida, percebemos um cuidado especial quanto a isso no 

artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor: “Sendo relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 

justificação prévia, citado o réu”. 

 Entendemos que o Estado ainda não está totalmente preparado para 

atender a grande demanda proveniente das relações de consumo, mas os 

aspectos da antecipação da tutela no Código de Defesa do Consumidor 

não deixa de ser uma hipótese de busca da efetividade para essas 

pretensões que são instrumentadas pelo processo, que não é mais arcaico e 



 

vagaroso, mas caminha no sentido de atender as pretensões sociais de 

maneira plena, buscando a eficácia. 

 Do ponto de vista social, demos um grande destaque para nosso 

estudo, principalmente no ponto de consideração de nulidade absoluta 

para as cláusulas contratuais abusivas, aquelas que oneram em excesso o 

consumidor, estas cláusulas deverão ser afastadas pelo juiz, sem prejuízo 

da representação do Ministério Público, que atuará em casos de interesse 

social, tratando-se de direitos difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos. 

 Ao longo do que estudamos, percebemos que os mecanismos 

processuais estão se voltando para a possibilidade de realização de 

soluções dos conflitos de modo coletivo, observando a grandiosidade de 

nossa sociedade moderna. 

 A concessão das liminares tem importância fundamental ao 

instituto estudado ao evitar a intempestividade da prestação jurisdicional, 

considerando as características individuais dos bens em litígio, não se 

esquecendo de que o princípio do contraditório não fica derrogado, mas 

postergado para um momento processual futuro. Quando confirmada em 

sentença e transitada em julgado pode ser desafiada pelo recurso de 



 

apelação, o que não vem a cassar a liminar cumprida até a sentença, há a 

possibilidade da execução provisória. 

 A Constituição Federal de 1988 é harmônica em suas garantias e 

direitos fundamentais e guarda precisa coerência com os princípios 

básicos do Código de Defesa do Consumidor, criado a partir de uma visão 

modrna de nossa sociedade, em acelerado crescimento social, político e 

econômico.  
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