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RESUMO
O presente estudo examina a teoria do contract design e a simplificação dos termos
contratuais como formas de reduzir litígios em que se discuta abusividade de cláusulas,
de alocar riscos e de auxiliar no adimplemento e na compreensão do contrato. A discussão
sobre abusividade de cláusulas é encontrada com frequência nos contratos de empréstimo
pessoal celebrados entre instituições financeiras e consumidores, em especial a cláusula
de cobrança de juros remuneratórios. A partir da investigação sobre a prática contratual
adotada pelas instituições financeiras, bem como da legislação aplicável e de decisões
judiciais, será indicado um caminho possível às instituições financeiras para tornar os
contratos mais claros aos consumidores e menos suscetíveis de revisão judicial das
condições negociadas sob o argumento de abusividade. Para auxiliar nesse objetivo, serão
abordados os temas da complexidade e da incompletude dos contratos, dos custos de
transação presentes nas fases de um contrato e da experiência das partes no processo de
contratação. Por fim, com base na investigação das práticas em contratos de empréstimo
pessoal, serão propostas recomendações pautadas em contract design como incentivo à
redação racional e eficiente dos contratos.
Palavras-chave: Contratos. Design. Complexidade. Simplificação. Litígios. Empréstimo
pessoal. Instituição financeira. Consumidor.

ABSTRACT
This study examines the theory of contract design and the simplification of contractual
terms as ways to reduce disputes related to unfair terms, to allocate risks, and to assist the
performance of a contract and in its understanding. The discussion of unfair terms is often
found in personal loan agreements entered into between financial institutions and
consumers, in particular the clause for charging compensatory interest. Based on the
investigation of the contractual practice adopted by financial institutions, as well the
investigation of applicable laws and court decisions, a possible way will be indicated for
financial institutions to make contracts clearer for consumers and less susceptible to
judicial review of the conditions negotiated on the grounds of abuse of law. To assist in
this objective, the topics of complexity and incomplete contracts, the transaction costs
present in the phases of a contract and the experience of the parties in the contracting
process will be addressed. Finally, based on the investigation of personal loan contracts
practices, recommendations will be provided based on contract design, as an incentive to
rational and efficient writing of contracts.
Keywords: Contracts. Design. Complexity. Simplification. Litigation. Personal loan.
Financial institution. Consumer.
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1

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA
O presente trabalho tem por escopo examinar a teoria do contract design

como forma de alocar riscos e de reduzir litígios em que se discuta abusividade de
cláusulas a partir da prática em contratos de empréstimo pessoal celebrados entre
instituições financeiras e consumidores.
A pertinência do tema se justifica pela incipiente literatura nacional sobre
contract design. Em relação à aplicação da teoria na prática profissional, são
pouquíssimos os estudos em que se possa aferir se uma estratégia contratual possibilitou
mais benefícios em detrimento de outra, tais como a redução de assimetria informacional,
a economia em custos de transação1 para as partes, a mitigação de riscos e a diminuição
de litígios em que se discuta a validade de cláusulas.
A análise do contract design aplicado aos contratos bancários de empréstimo
entre instituições financeiras e consumidores é oportuna na medida em que é recorrente
a relativização do disposto em contrato por parte da justiça brasileira, em especial da
cláusula de juros remuneratórios2.
Existem inúmeros julgados em que os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras foram reduzidos sob o entendimento de serem abusivos com base
nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. É comum, ainda, se
discutirem, nesses casos, a incidência de regras de interpretação mais favoráveis ao

1

Os custos de transação são bastante discutidos no âmbito da doutrina norte-americana ligada à análise
econômica do direito. A despeito de a discussão sobre os custos de transação estar relacionada ao objeto de
estudo, ela é um bom ponto de partida e será tratada ao longo do trabalho de maneira incidental, a julgar a
extensão do debate doutrinário sobre o assunto e a delimitação de escopo ora apresentada.
2
Essa premissa é analisada com perícia, sob o ponto de vista da economia, na Dissertação de Bruno
Meyerhof Salama, apresentada ao Programa de Mestrado Profissional da Escola de Economia de São Paulo
da Fundação Getulio Vargas. Segundo o autor: “Ao formularmos a conjectura de que o Judiciário tenha
sistematicamente uma preferência por contratos com juros menores, somos levados, também, a refletir
sobre os motivos para tanto. [...] Ao intervir em contratos, quem sabe os juízes queiram apenas corrigir
falhas (reais ou imaginadas) no processo político de feitura da legislação, de regulação do sistema
financeiro ou da própria contratação privada. Ou talvez os juízes entendam que, de alguma forma, ao
vedarem juros muito altos estejam no fundo protegendo o bom funcionamento e eficiência dos mercados
de crédito. [...] Pode ser que os juízes estejam motivados por intuições de justiça distributiva e queiram no
fundo proteger o consumidor, que enxergam como em geral mais vulnerável (até mesmo porque juízes são
eles próprios consumidores de muitos produtos, inclusive bancários). Ou então, pode ser que os juízes
sigam outras orientações políticas ou ideológicas pouco simpáticas à cobrança de juros. Não é possível
saber ao certo, e, por isso, sobre a origem psicológica da aventada preferência por juros mais baixos não
faço, nem preciso fazer, nenhuma hipótese.” (SALAMA, 2016, p. 12-14).
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consumidor, a onerosidade excessiva, a vulnerabilidade do consumidor e o dever geral de
informar.
Da perspectiva das instituições financeiras, constata-se que as minutas de
contratos de empréstimo pessoal são utilizadas em grande escala para um número
indeterminado de operações de crédito. Há objetivos claros de otimizar os resultados e de
reduzir custos com a negociação individualizada dos seus termos. Por outro aspecto,
podem lhes faltar incentivos para a redação de minutas menos suscetíveis à revisão
judicial. A utilização desse modelo de negócio, portanto, é oportuna ao escopo de
trabalho.
Mais recentemente, as instituições financeiras, motivadas pela inovação
tecnológica, pela economia compartilhada e pelas práticas centradas na experiência do
usuário3, começaram a repensar os seus procedimentos com a finalidade de agregar valor
aos serviços prestados, fidelizar clientes, reduzir barreiras de acesso, aumentar o capital
reputacional e atuar em modelos de negócios exclusivamente digitais.
Adicionalmente, o desejo de inovar das instituições financeiras se pauta na
mudança do perfil dos consumidores, os quais levam em consideração a existência de
políticas de transparência, sustentabilidade e diversidade para a escolha de bens e
serviços, além dos critérios tradicionais de preço, disponibilidade e qualidade dos
produtos e serviços oferecidos.
A reestruturação do modelo de negócio das instituições financeiras parece,
ainda, ser uma resposta à facilidade com a qual os consumidores postulam em juízo e
reclamam nas redes sociais sobre eventuais defeitos de produtos e serviços.
Todos esses fatores influenciaram na adoção por parte das instituições
financeiras do que se poderiam denominar “práticas contratuais contemporâneas” ou
negócios embasados em design. Diz-se design na medida em que tais práticas procuram
induzir uma determinada conduta – no caso concreto, a contratação do empréstimo
pessoal por parte do consumidor. Entre essas práticas estão a elaboração de resumos de
contratos, com a explicação das principais obrigações e direitos dos consumidores, a
utilização de esquemas e de recursos visuais, a contratação por meio exclusivamente

3

Essas práticas são encontradas na literatura como usabilidade, arquitetura de informação ou experiência
do usuário, tradução da expressão em inglês user experience (UX). Sobre o tema, recomenda-se a leitura
de: NORMAN, Donald A. O design do dia-a-dia. Rio de Janeiro : Rocco, 2006.

11

digital e o emprego de redação simplificada, ou seja, sem termos jurídicos ou de difícil
compreensão.
Pretende-se também, com este trabalho, verificar como tais práticas
contratuais se relacionam à teoria do contract design, mais precisamente os benefícios e
incentivos que delas decorrem em favor das partes ou dos demais agentes envolvidos na
interpretação do contrato.
Cabe destacar que cada escolha em design deve considerar o seu usuário.
Uma escolha para um usuário pode afetar a experiência de outro. Por exemplo, uma
cláusula redigida para auxiliar na interpretação do juiz pode ensejar a incompreensão de
uma das partes contratantes. Por isso, a prática contratual em design demanda reflexão,
experiência e compreensão dos seus destinatários (e a relação que tais sujeitos mantêm
entre si). A recomendação de uma estrutura jurídica não pode ser inadvertida e
indiscriminada.
Para efeito deste trabalho, consideram-se partes ou usuários as instituições
financeiras, os consumidores tomadores de empréstimo pessoal e o juiz responsável por
dirimir as controvérsias oriundas do contrato de empréstimo pessoal. Ressalta-se, aliás,
que a relação entre tais sujeitos para fins de contract design4 é iterativa, de modo que a
escolha de uma cláusula pode ensejar a sua revisão judicial e a interpretação de um juiz
pode levar à alteração do contrato.
Na Seção 2 deste trabalho, serão abordadas questões sobre complexidade: os
motivos pelos quais ela foi importante e por que ela deve ser repensada no âmbito do
direito dos contratos por meio das práticas de contract design. Serão abordados nessa
Seção (i) o argumento da simplificação como alternativa à redução de assimetria das
partes e (ii) os princípios previstos no ordenamento jurídico que orientam a interpretação
e a integração de contratos de adesão com consumidores. Para auxiliar na discussão, a
complexidade será relacionada à ideia de consumidor minimamente informado e ao fato
de quanto de leitura (ou falta de) dos contratos pelos consumidores influi na redação,
execução e revisão dos contratos.

4

Embora a expressão “contract design” esteja originalmente relacionada à teoria de Robert Scott e George
Triantis, ela pode ser empregada também em um sentido amplo, como se demonstrará ao longo deste
trabalho, como sinônimo de práticas de design aplicáveis aos contratos, com o objetivo de induzir os
destinatários dos contratos à prática ou à abstenção de determinadas condutas ou maneiras de agir.
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Na sequência, na Seção 3, serão explicados a teoria do contract design e o
seu aproveitamento na redação e na execução dos contratos de empréstimo pessoal
celebrados entre instituições financeiras e consumidores, com objetivos de reduzir litígios
e de antecipar os custos e as matérias que serão discutidas judicialmente.
Na Seção 4, serão mapeadas as práticas vigentes em contratos de empréstimo
pessoal, bem como apontadas as razões recorrentes para a revisão judicial de cláusulas
consideradas abusivas, em especial a de juros remuneratórios. Essa Seção tem por
objetivo identificar as cláusulas que poderiam ser consideradas abusivas sob a perspectiva
do usuário juiz. A partir dessa identificação será possível abordar como o contract design
pode contribuir para reduzir o risco de as cláusulas serem consideradas abusivas.
Para a identificação dos motivos que ensejam a revisão judicial do contrato,
será realizada uma pesquisa nas bases eletrônicas de consulta processual e de
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em paralelo, propõe-se, nessa Seção, verificar se a adoção de práticas
contratuais simplificadas por parte das instituições financeiras promoveu a redução no
número de ações. A aferição dos benefícios das instituições financeiras que adotaram tais
práticas será realizada por intermédio de entrevistas com advogados integrantes de
departamentos jurídicos internos.
As entrevistas se orientarão por um roteiro semiestruturado de perguntas
constante do Apêndice A. Será mantido o anonimato do entrevistado e da instituição
financeira em que trabalha. Nelas serão abordados os processos de elaboração e de revisão
de minutas, o número de ações judiciais em que se discute abusividade de cláusulas e
quais foram as estratégias adotadas para diminuir o contencioso judicial e mitigar o risco
de decisões em que se discuta abusividade. Apesar de o convite ter sido feito a diversos
profissionais, são grandes as chances de recusa em participar sob alegação de não estarem
autorizados com base em políticas internas das instituições em que trabalham. Por conta
disso, embora constituam um método válido para relacionar as práticas contratuais
adotadas aos benefícios decorrentes, adverte-se que elas não configuram uma mostra
representativa. Além disso, são feitas ressalvas sobre a possibilidade de viés dos
entrevistados e a dificuldade de se estabelecerem parâmetros para quantificar como a
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adoção de uma prática contribuiu com o número de litígios antes, durante e após a sua
adoção.
Na Seção 5, o contract design será tratado como um serviço que possibilita a
customização do contrato a partir das experiências das partes no processo de contratação
(e como isso pode ser estendido à relação entre as partes e o juiz), inclusive por meio da
associação da tecnologia e das práticas de automação, sistematização e gestão eletrônica
de contratos. Muito do que se advoga sobre a experiência dos usuários está associado às
percepções de empatia e de fidelidade e aos valores emocionais na relação consumidorfornecedor. O objetivo, com essa Seção, é também apresentar ao profissional de direito
um esquema para a identificação da experiência de contratar e das interações entre os
destinatários do contrato.
Neste trabalho, não serão discutidas a situação do superendividamento dos
consumidores e se a modalidade de empréstimos bancários disponíveis aos consumidores,
como a consignada ou com outras garantias, influencia a discussão judicial de
abusividade de cláusulas. Contudo, recomenda-se, no futuro, a investigação de como
esses assuntos podem ser tratados sob a perspectiva do contract design. Por conta disso,
quando mencionado o termo “empréstimo pessoal” neste trabalho, não se fará distinção
entre as diversas modalidades de empréstimos existentes, entendendo-se a expressão
como gênero de contrato firmado entre instituição financeira e consumidor para a
concessão de empréstimo em moeda corrente por meio de contrato por adesão.
Espera-se, na Conclusão do trabalho, demonstrar a utilidade do contract
design como técnica de redação eficiente para mitigar riscos, maximizar o cumprimento
dos contratos, reduzir questionamentos sobre cláusulas abusivas e criar outros incentivos
para os usuários dos contratos. Nela serão apresentadas recomendações de contract
design para aplicação em contratos diversos, além de algumas sugestões de cláusulas para
as minutas de contrato de empréstimo analisadas na Seção 4.
2

COMPLEXIDADE E DESIGN: SIMPLIFICAR É SUFICIENTE?

Será relevante ao estudo de contract design abordar dois fenômenos que se
inter-relacionam: a complexidade e a simplificação. Nesta Seção, serão tratados como a
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complexidade decorre da percepção de que os contratos são um emaranhado de atos e
elementos e como a simplificação nasce em resposta à complexidade.
Entender esses fenômenos será útil para responder se a elaboração de
contratos complexos ou a simplificação de seus termos podem ser entendidas como
práticas de contract design.
A pergunta central sobre o tema é como a adoção de uma dessas práticas
interfere na execução e na interpretação dos contratos pelos seus destinatários. Ou seja,
se contratos simplificados5 ensejam maior cumprimento pelas partes e serão mais bem
interpretados pelos juízes. Em contraponto, se os contratos considerados complexos são
mais difíceis de serem cumpridos e interpretados. Aliás, se a forma como as informações
são trazidas no contrato gera mais ou menos atrito entre as partes.
A esses questionamentos, acrescentam-se as perguntas feitas por Eggleston,
Posner e Zeckhauser: “Quais as vantagens e desvantagens da complexidade em contratos?
Como as cortes pensam sobre a complexidade em contratos? As cortes devem fazer
cumprir de modo mais restrito contratos complexos do que contratos simplificados?”
(EGGLESTON; POSNER; ZECKHAUSER, 2000, p. 91, tradução nossa).
Não há pretensão de respondê-las em definitivo ao longo deste trabalho, mas
o simples fato de existirem é fundamental para a prática do design, como orienta Vassão6.
Perguntar sobre o termo constante de uma cláusula do contrato, a estrutura utilizada, a
forma de redigi-lo e a quem se destina são perguntas essenciais a todos que desejam
estudar como o conceito de design pode ser emprestado ao direito como mecanismo de
criar incentivos de condutas às partes.
Ademais, para respondê-las, devem ser considerados os efeitos jurídicos que
decorrem da complexidade ou da simplificação dos contratos. Por exemplo, se a um
5

Ao longo do presente trabalho será adotada a terminologia “simplificado” para representar contratos
dotados de linguagem objetiva, simples e direta, com termos que promovam maior compreensão das partes
e de terceiros. A expressão é utilizada como sinônimo de conferir simplicidade aos contratos, mas em
momento algum deve ser entendida como algo simplório. Em verdade, ter contratos simplificados não é
uma tarefa simples. A legibilidade de contrato é o grau em que as suas cláusulas são entendidas em função
da complexidade das palavras e sentenças utilizadas. “A legibilidade é determinada por fatores tais como
comprimento de palavras, uso de expressões comuns, comprimento de sentenças, número de orações e de
sílabas em uma sentença. É um atributo raramente considerado – quer seja porque designers são insensíveis
ou conscientes de sua importância ou mesmo porque é senso comum que informações complexas requerem
uma apresentação complexa.” (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2003, p. 198, tradução nossa). O design
de contratos simplificados deverá, portanto, considerar esses fatores para facilitar sua legibilidade e
entendimento.
6
“Não seria melhor assumidamente “projetar perguntas” do que “projetar respostas” que, concretamente,
pouco têm de “definitivas”?” (VASSÃO, 2010, p. 14).
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contrato por adesão simplificado, partindo-se da premissa de ser mais fácil a sua
compreensão, deixará de ser aplicada a regra do artigo 423 do Código Civil7, que trata da
interpretação mais favorável ao aderente.
Se o fato de simplificar a redação de contratos por adesão celebrados com
consumidores afasta ou reduz o dever de os fornecedores informarem adequadamente
sobre os produtos e serviços oferecidos, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de
Defesa do Consumidor. Ainda neste contexto, se será possível afirmar que a
vulnerabilidade do consumidor diminuirá, uma vez que ele terá mais clareza acerca
daquilo que contratou. A vulnerabilidade é um conceito absoluto ou comporta
relativização em um caso concreto? Os contratos simplificados reduzem a assimetria das
partes? Qual a medida de simplificação desejável para um contrato?
Pensar sobre essas questões deixa claro que a complexidade e a simplificação
trazem consequências para o direito. A dimensão dessas consequências, até o momento,
não foi investigada exaustivamente 8 . São poucas as pesquisas de campo sobre as
consequências do design aplicado aos contratos, em especial como são julgados os casos
em que se adota a redação simplificada. Também não existem dados suficientes sobre
como contratos complexos são interpretados pelos juízes e se práticas simplificadas
reduzem a litigiosidade. Tampouco como os ajustes feitos às minutas ao longo do tempo
foram relevantes para a alteração de um entendimento jurisprudencial. Ou como a
mudança da jurisprudência afetou o contrato. Nem se a mesma lógica de redação
contratual adotada por um segmento econômico é aplicável a outro.
Espera-se que, com o desenvolvimento da jurimetria e de outros sistemas
estatísticos aplicados ao direito, seja possível mapear como a redação dos contratos será
relevante para as decisões judiciais e vice-versa. Logo, compreender a iteração entre a
7

“Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar
a interpretação mais favorável ao aderente.” (BRASIL, 2002).
8
A mesma percepção é constada por Van Boom, Desmet e Van Dam, conforme destacado no trecho
original: “The question however remains: What effect does improved reading ease actually have on
consumers? Looking at the literature on reading ease, it is clear that although considerable effort has been
put into measuring and improving readability, research into its behavioural effects is scarce. In fact, there
is hardly any research that goes beyond issues such as comprehension, retention, and accessibility of text
structure. For instance, what do we know about the effects of improved readability on both consumer
attitudes and their “thinking and deciding” processes? Do consumers develop different attitudes towards
the user of the general contract terms? Are they more likely to develop trust in the user of the “easy to read”
contract terms? Do they show more confidence in their own interpretation of the contract, given that they
have a better understanding of the wording of the contract? Do they think and act differently when
confronted with “easy to read” contact terms compared to consumers who are exposed to “legalese?” (2015,
p. 189).
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prática, a redação e a interpretação de um contrato (e como o design se insere nesse
contexto) será fundamental para tratar dos temas envolvendo complexidade, completude,
cumprimento e revisão judicial dos contratos.
Feita essa breve introdução, passa-se ao exame do que se pode entender por
“complexo”. A partir de seus conceitos e da relação com o ramo do direito contratual,
serão analisadas se a simplificação é uma resposta à complexidade e quais contribuições
o design pode trazer.
Em linhas gerais, define-se “complexo” como “aquilo que é tecido em
conjunto”. Muitos autores buscam no sentido etimológico justificar o porquê de as coisas,
tarefas e procedimentos serem considerados complexos. Eles entendem que a
complexidade surge da sobreposição de fatos, interações, declarações, interesses,
vontades ou mesmo do encontro de áreas diversas do conhecimento, como o direito e a
economia.
Pode-se definir a complexidade como o “conjunto de coisas “simples”,
percebidas como algo complexo apenas pela acumulação de simplicidades muito
numerosas [...]” (VASSÃO, 2010, p. 13).
No mesmo sentido, Lie Uema do Carmo define a complexidade “como a
propriedade de um sistema em que múltiplas partes encontram-se imbricadas em um todo
maior que o mero somatório das partes, havendo constante interação, interdependência e
retroalimentação das próprias partes entre si e das partes com o todo [...]” (CARMO,
2012, p. 17).
Há quem entenda que “complexo” é o oposto de algo simples e, por vezes, o
processo de simplificar importa em redução com perda de conteúdo, expressão ou
alcance. A redução da complexidade, por meio da simplificação, poderia resultar no risco
de se perder algo essencial no processo.
Sem prejuízo da discussão semântica, segundo Roppo, a complexidade em
matéria contratual decorre do entendimento de que o contrato é um processo, ou seja, uma
“sequência de actos e comportamentos humanos, coordenados entre si [...]” (ROPPO
apud FERNANDES, 2012, p. 228).
Desta forma, o fenômeno da complexidade dos contratos pode ser analisado
em um contexto micro e macroestrutural. Dá-se em um processo interno e outro externo.
Para fins do estudo da complexidade dos contratos, esses contextos serão abordados de
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forma separada. No entanto, ocorrem concomitantemente, da formação à extinção dos
contratos. Mesmo que as partes não tenham pleno conhecimento acerca desses contextos
na hora de celebrarem um contrato, eles serão relevantes para a execução e a interpretação
daquele como um todo.
No contexto microestrutural, a complexidade se estabelece pela própria
vontade das partes em criar, alterar ou terminar dada relação jurídica de cunho
patrimonial. Ainda que se discuta se as partes têm mais ou menos consciência acerca da
extensão da manifestação de suas vontades. Se têm ingerência direta ou indireta sobre a
escolha dos termos do contrato.
Os contratos são, por excelência, complexos nesse contexto. Quem celebra
um contrato o faz segundo certos interesses, os quais produzem efeitos, vínculos,
condições, direitos e responsabilidades que não são isoladas. Haverá necessariamente a
sobreposição de todos esses elementos. São relações de dependência ou até mesmo de
subordinação. Inclusive, essa é a principal razão de as partes celebrarem contratos. Cada
parte contrata a outra segundo o seu melhor juízo e conveniência. A execução e a
interpretação do contrato nesse âmbito deverão obrigatoriamente considerar o encontro
dessas vontades.
Sobre o aspecto interno, Wanderley Fernandes ensina que “as partes têm, a
partir da função específica de certos negócios, a consciência do que pretende a outra parte
ao dar início às negociações”. (FERNANDES, 2012, p. 250-251). Acrescenta o autor que
elas “definem seus interesses, declaram sua vontade de obter determinada utilidade ou
oferecer determinado bem ou serviço. Há um ir e vir de vontades declaradas, intenções e
interesses [...]” (FERNANDES, 2012, p. 238).
No sentido macroestrutural, os contratos são complexos na medida em que
existem externalidades que afetam não só o comportamento das partes como o
cumprimento das próprias obrigações contratadas. O conceito de externalidades é
emprestado da economia.
As relações contratuais são relações econômicas. Muito além de sua
expressão patrimonial, estão sujeitas aos mecanismos de mercado, com todas as suas
ineficiências e distorções. Não se pode esquecer da possibilidade de intervenção estatal,
inclusive na regulação das relações contratuais entre particulares. O Estado poderá limitar
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o exercício da autonomia privada, preferencialmente nas hipóteses em que os benefícios
às partes com a intervenção superem os custos e os riscos gerados pela ineficiência9.
Por conta disso, estruturas contratuais complexas surgem para racionalizar
custos de transação e alocar riscos para além do mero inadimplemento de uma das partes.
As partes criam, por exemplo, mecanismos contratuais para autorizar a revisão de
cláusulas, fixam ex ante critérios para dar conta da oscilação de preços, celebram redes
contratuais para distribuir o risco de suas operações, contratam garantias, estipulam
multas. É desta forma que
todo contrato, ainda que de cunho eminentemente jurídico, tem
consequências econômicas. De uma simples cláusula criada para proteger
a parte vulnerável até a estipulação de pesadas multas em caso de
descumprimento, os contratos se inserem diretamente na seara econômica.
(CAMINHA; LIMA, 2014, p. 192).

Sobre a lógica de as partes contratarem tais mecanismos contratuais, ressaltase o papel que o ambiente institucional exerce sobre as partes e o contrato, para gerar
complexidade e elevar os custos de negociação e de redação dos contratos:
O ambiente institucional, vale dizer, o conjunto de instituições e
organizações, pode ser uma fonte de complexidade e um redutor da
complexidade contratual. A incerteza do ambiente institucional faz com
que as partes prevejam um número maior de situações no contrato. Ao
contingenciar mais as obrigações, as partes ampliam o número de
cláusulas, de eventos prováveis e de respostas a tais eventos. [...] Por isso,
o ambiente institucional incerto contribuiria para a complexidade
contratual. (CARMO, 2012, p. 201).

Os custos aos quais estão sujeitas as partes se referem ao aspecto
macroestrutural dos contratos e, como mencionado, coincidem com o próprio ato de sua
formação: “todo contrato se desenvolve dentro de um contexto. Esse contexto é
determinado pelo mercado relevante em que se insere a transação, pela natureza dos
agentes (aversão ou não ao risco), pela complexidade ou caráter estratégico do negócio
específico e por inúmeros outros fatores [...]” (FERNANDES, 2012, p. 223).

9

Como menciona Meyerson, “qualquer regulação governamental dos contratos impõe custos e riscos de
ineficiência e de erros, o que só pode se justificar quando os ganhos com a regulação excedam os seus
custos. Não obstante, nem todos os limites impostos pelo governo ao princípio absoluto da autonomia
privada violam os princípios econômicos.” (MEYERSON, 1990, p. 620, tradução nossa).
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Suchman aborda esses aspectos estruturais com enfoque sociológico.
Segundo o autor, os contratos são artefatos sociais produzidos de modo sistemático, o
que, portanto, torna-os complexos. Por assumirem certas características técnicas e
simbólicas, os contratos afetam econômica e culturalmente os ambientes nos quais se
inserem:
Assim, os contratos são, ao mesmo tempo, instrumentos vendáveis e gestos
significativos, e os regimes contratuais são, ao mesmo tempo, sistemas
técnicos e comunidades de discurso. Disto se segue que, para dar sentido à
prática contratual, deve-se compreender ambos os ambientes, econômico e
cultural, que o fizeram nascer. Ao mesmo tempo, no entanto, deve-se
reconhecer que os contratos, como qualquer artefato, são capazes de afetar
esses ambientes, tanto cultural quanto economicamente. (SUCHMAN,

2014, p. 100).
Lie Uema do Carmo defende a ideia de um programa contratual, no qual a
“complexidade contratual é relevante e tem consequências jurídicas (i.e., desenho do
contrato e interpretação contratual) e econômico-sociais (i.e., aumento dos custos de
transação contratuais sociais) que merecem atenção”. (CARMO, 2012, p. 17).
Por força dos contextos micro e macroestrutural é que o acordo de vontade
alcança a dimensão da complexidade. Entender o que diz um contrato e, sobretudo, o que
pretendem as partes com aquele, demanda do intérprete basicamente o exame de fatores
sobrepostos, coordenados e interdependentes. Todos esses fatores compõem a ideia de
um sistema particular para cada contrato a ser analisado. Suchman compartilha desse
entendimento: “Como artefatos técnicos, os contratos estabelecem intrincadas estruturas
de procedimentos, compromissos, direitos e incentivos – tudo para realizar objetivos
práticos na governança das transações humanas.” (SUCHMAN, 2014, p. 107).
A dinâmica de sistema de complexidade traz novos questionamentos para o
campo do direito contratual, como destacam Hwang e Jennejohn:
A complexidade da moderna estrutura contratual também destaca novas
questões para o direito contratual. Como as disposições ao longo de vários
contratos interagem entre si? Como elas deveriam interagir? Como os
designers de contratos e intérpretes utilizam da estrutura dos contratos para
atingir seus objetivos econômicos e judiciais? (HWANG; JENNEJOHN,
2017, p. 282, tradução nossa).
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Extrai-se a ideia de um “sistema” porque há nele uma “totalidade funcional,
ou seja, uma coleção relativamente unificada de objetos que funcionam de maneira
coordenada e articulada como um todo. Pode-se entender o Sistema como representação
da realidade [...] ou ainda como a realidade em si.” (VASSÃO, 2010, p. 24, grifo do
autor).
O contrato, enquanto sistema complexo, é corroborado na medida em que a
validade, a existência e a eficácia de todo negócio jurídico requerem, minimamente, a
análise do agente, do objeto e da forma, por força dos artigos 104 e 166 do Código Civil10.
Aliás, a interpretação de um contrato demanda “a reconstrução da concreta
ideia do negócio, do conteúdo lógico e prático do negócio específico em discussão,
considerado em sua complexidade e em conexão com o ambiente social [...]” (BETTI
apud FERNANDES, 2012, p. 232). Essa é a regra contida nos artigos 112 e 113 do
Código Civil11, a partir da qual infere-se a interpretação do contrato enquanto sistema:
Logo, diante de um contrato social pelo qual as partes expõem seus
interesses de maneira a permitir a interferência do outro sobre a sua
condição patrimonial, ao intérprete não cabe buscar aquele ponto ideal e
abstrato de intersecção das vontades, mas de examinar as circunstâncias do
caso, inserido no ambiente social – sob usos e práticas desse ambiente – e
verificar a função econômico-social que aquela operação desempenha na
sociedade. (FERNANDES, 2012, p. 232).

Considerar o contrato como sistema será útil para compreender como os seus
elementos interagem além da intenção das partes em contratar – diz sobre sua tipicidade,
10

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado
ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.” (BRASIL, 2002).
“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito,
impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for
ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere
essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o
declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.” (BRASIL, 2002).
11
“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao
sentido literal da linguagem.” (BRASIL, 2002).
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.
§1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I - for confirmado pelo
comportamento das partes posterior à celebração do negócio; II - corresponder aos usos, costumes e práticas
do mercado relativas ao tipo de negócio; III - corresponder à boa-fé; IV - for mais benéfico à parte que não
redigiu o dispositivo, se identificável; e V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre
a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes,
consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.
§2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de
integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.” (BRASIL, 2002).
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desenho, estrutura, conteúdo e alcance: “Entender a estrutura contratual e a sua
complexidade é necessário para compreender o que é ou não parte do contrato.”
(HWANG; JENNEJOHN, 2017, p. 291, tradução nossa) 12.
Hwang e Jennejohn afirmam que a estrutura adotada no contrato é essencial
à interpretação. Por esse motivo, “ignorá-la é ignorar a evidência da intenção das partes.
Sem o entendimento de sua estrutura, é impossível refletir sobre seu conteúdo ou contexto
[...]” (HWANG; JENNEJOHN, 2017, p. 327, tradução nossa).
O entendimento de Suchman não é diferente. A interpretação e o desenho dos
contratos estão relacionados à sua lógica de sistema: “A perspectiva dos contratos como
artefatos destaca essa dinâmica no nível sistêmico, forçando os pesquisadores a
abordarem a questão de quando, por que e como o formato de um contrato pode afetar o
formato de outro.” (SUCHMAN, 2014, p. 124).
Em paralelo, a complexidade está ligada a outro conceito: a incompletude dos
contratos13. A associação da complexidade a algo negativo dá-se, predominantemente,
em função da incompletude dos contratos. A tendência de os contratos serem incompletos
é motivada pelos custos de transação nos quais as partes incorreriam para antecipar cada
evento futuro e incerto14.
Eggleston, Posner e Zeckhauser dedicaram um estudo específico sobre
completude e complexidade. Os autores afirmam que a tendência de se focar na
completude dos contratos e negligenciar a complexidade resulta em um entendimento
inadequado dos contratos e da lei.15

12

De forma mais simples, mas em igual entendimento, a lição de Bentley MacLeod, traduzida e citada por
Lie Uema do Carmo: “a complexidade do contrato seria uma medida dos custos de desenhar, redigir e
implementar o contrato como uma função dos dados que descrevem a relação [...]” (MACLEOD apud
CARMO, 2012, p. 196).
13
Caminha e Lima apontam na mesma direção: “Parte-se da premissa que o contrato incompleto é uma
técnica de decisão presente no ato de gerir as relações contratuais que se caracterizarem pelo grau de
complexidade e problema [...]” (CAMINHA; LIMA, 2014, p. 162).
14
Os autores citados ao longo deste trabalho, principalmente George Triantis e Robert Scott, ao tratarem
sobre a completude dos contratos, referem-se aos eventos futuros e incertos como “future states of the
world”. Isso reforça o aspecto macroestrutural anteriormente comentado, pois os autores consideram que
qualquer fato do mundo terá efeitos econômicos sobre os contratos e, por consequência, sobre as partes,
em especial no tocante à racionalidade e à escolha, as quais são limitadas. Vale citar o entendimento de
Eric Posner: “Um contrato completo, teoricamente, descreveria todos os riscos possíveis, mais os custos de
transação – incluindo o custo da negociação e de redação do contrato; a possibilidade de previsão de eventos
de pouca probabilidade tornam todos os contratos incompletos.” (POSNER, 2010, p. 18).
15
Este é o trecho original do artigo escrito por Eggleston, Posner e Zeckhauser: “We argue that it does, and
that the current tendency of scholars to focus on completeness and neglect complexity has resulted in an
inadequate understanding of contracts and contract law.” (2000, p. 92).
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Para os autores, a complexidade dos contratos não deriva apenas das
incertezas acerca do futuro, do ambiente em que se estabelece e dos altos custos em prever
tais cenários, mas se relaciona a fatores como “assimetria de informação, dinâmicas de
monitoramento, pressões, convenções, confiança e reputação, custos para execução do
contrato, racionalidade limitada e renegociação [...]” (2000, p. 92, tradução nossa).
É desta forma que, segundo Eggleston, Posner e Zeckhauser, a complexidade
do contrato será relevante aos tribunais que o interpretarão. Isto porque a complexidade
do contrato poderá “dizer ao tribunal algo sobre os objetivos contratuais das partes, sobre
as tratativas que mantiveram e o ambiente que as partes encontraram para negociá-lo [...]”
(2000, p. 92, tradução nossa).
Das lições de Eric Posner sobre análise econômica do direito se deduz a lógica
de um sistema complexo ao tratar da incompletude dos contratos e dos temas que lhe são
conexos:
As cláusulas contratuais, portanto, dependem do que as partes estão
tentando concretizar, do conhecimento compartilhado sobre o setor
relevante para o negócio, dos custos de transação, das características gerais
de suas interações como informação assimétrica e poder de barganha
desigual e do sistema legal em jogo. (POSNER, 2010, p. 18).

Igual percepção é encontrada na classificação dos contratos atribuída ao
Professor Antonio Junqueira, segundo o qual os contratos se dividem em empresariais e
existenciais. O propósito classificatório, da mesma forma que o grau de complexidade e
de completude, servirá para
demonstrar que a interpretação de um contrato deve levar em consideração
os sujeitos envolvidos na transação. Do que resulta que princípios, como a
boa-fé, por exemplo, não podem ser interpretados da mesma maneira para
relações completamente distintas, como aquela entre duas empresas,
assistidas por seus respectivos advogados, em efetiva negociação, e aquela
pela qual uma empresa fornece dado bem ou serviço a um consumidor.
(FERNANDES, 2012, p. 247).

O grau de sofisticação do contrato infere, ainda, se uma das partes teve
comportamentos oportunistas, se se aproveitou da posição da outra, se o acesso à
informação foi dificultado. Eggleston, Posner e Zeckhauser afirmam que “o grau de
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complexidade de um contrato é um dos elementos centrais e é fonte de preocupação para
aqueles que os elaboram [...]” (2000, p. 93, tradução nossa).
De acordo com autores, o contrato será considerado complexo quando nele
se observarem as seguintes dimensões: (i) aspectos sobre indenização de contingências
relevantes esperadas; (ii) variação na magnitude dos retornos contratados entre as partes;
e (iii) requer esforços cognitivos para compreendê-lo16.
Sobre a primeira dimensão apontada, será complexo o contrato rico no
detalhamento das contingências às quais são atribuídos diferentes valores de indenização.
Para cada contingência esperada, o contrato estabelecerá as obrigações e os direitos das
partes em caso de sua ocorrência.
Para os citados autores, a complexidade no âmbito da previsão de
contingências será desejável pelas partes como resposta às políticas públicas. As partes
procurarão, sempre que possível, evitar o pagamento de impostos ou outros custos
impostos por autoridades competentes que possam incidir sobre os negócios pretendidos.
Aqui também se inclui a preocupação das partes quanto aos custos com o cumprimento
judicial e da interpretação dos contratos pelos tribunais.
Em relação à segunda dimensão, o contrato será complexo quanto mais
variáveis de pagamentos sobre determinadas contingências existirem para as partes,
independentemente do número de contingências nele previstos. Conforme ensinam
Eggleston, Posner e Zeckhauser, “as variáveis de pagamentos terão maior impacto na
complexidade de um contrato na medida em que as partes contratantes tiverem mais
discricionariedade em alterar ou ajustar condutas em resposta àquelas variáveis [...]”
(2000, p. 98, tradução nossa).
Essas duas dimensões estão relacionadas à questão da alocação eficiente dos
custos nos quais as partes incorrem em prever contingências, o que será tratado com
profundidade na Seção 3 deste trabalho. No entanto, as partes estão mais compelidas a
celebrar contratos mesmo que incompletos, porque os custos com a previsão e a
negociação dessas contingências excedem o valor adicional que um contrato mais
completo teria para elas. Note que isso não incentiva necessariamente um contrato mais

16

Segue o trecho do artigo de Eggleston, Posner e Zeckhauser: “Specifically, by “complexity,” we refer to
the following three dimensions of the contract: (1) the expected number of payoff-relevant contingencies
specified in the contract; (2) the variance in the magnitude of the payoffs contracted to flow between the
parties; (3) the cognitive load required to understand the contract.” (2000, p. 92).
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simples. Tampouco essa tendência será aplicável no caso de consumidores que celebram
contratos de adesão com fornecedores, uma vez que o poder de barganha do consumidor
é mínimo ou inexistente:
Embora os princípios econômicos fundamentais levem à conclusão de que
os contratos celebrados voluntariamente tenderão a ser eficientes, os
pressupostos subjacentes em relação a tais princípios devem ser
reexaminados no caso de contratos de adesão com consumidores. A criação
desses contratos difere drasticamente do paradigma clássico. Fatores
significativos, em especial a falta de conhecimento do consumidor sobre
os termos do contrato, devem ser considerados ao modelo clássico para que
se tenha uma análise econômica acertada. (MEYERSON, 1990, p. 594,
tradução nossa).

O último aspecto trata da dificuldade de compreensão do contrato. Será
complexo aquele que requer das partes um esforço cognitivo muito grande para se fazer
claro. A tentativa de as partes preverem as contingências esperadas fará com que o
contrato requeira um esforço cognitivo maior na sua execução e interpretação.
Por esforço cognitivo se entende o grau de atividade mental requerido para
alcançar determinado objetivo ou resultado, utilizando-se de elementos como percepção,
habilidade de solucionar problemas, memória e experiências de cada indivíduo. A lógica
aqui é que, quanto mais complexo for um contrato, em mais esforços incorrerão seus
destinatários para compreendê-lo. Mas a premissa não é absoluta, pois não considera o
histórico de tratativas das partes, o âmbito de negócios ou mesmo os precedentes judiciais
sobre tipos contratuais idênticos.
Eggleston, Posner e Zeckhauser concluem que a presença dessas dimensões
torna os contratos mais ou menos complexos, conceituando-os, ainda, em perfeitamente
complexos ou funcionalmente complexos. Para os autores, contratos considerados em
uma primeira análise como complexos não necessariamente o serão. O inverso também
será verdadeiro, ou seja, contratos simples poderão ser complexos. Segundo o estudo,
para que um contrato seja considerado fundamentalmente complexo, deve-se observar
como todas as dimensões apontadas variam e interagem entre si.
As dimensões apontadas por Eggleston, Posner e Zeckhauser cabem na
brilhante síntese feita por Lie Uema do Carmo na sua tese de Doutorado. Segundo a
autora, “Vários são os motivos para a incompletude contratual: ambiguidade da
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linguagem, custos de transação, racionalidade limitada, assimetria informacional,
incerteza e complexidade do ambiente de contratação.” (CARMO, 2012, p. 190).
Até o momento, foram expostos motivos suficientes para justificar a
tendência da complexidade dos contratos, mas como a simplificação surge como resposta
ao fato? No mais, como o design se relaciona à questão? Quais incentivos a simplificação
gera para os usuários do contrato?
Siegel relata que, nos anos 80, foi contratado para reformular os formulários
utilizados por um banco com o objetivo de reforçar sua imagem como líder de mercado.
O autor se deparou com uma minuta extensa, escrita em linguagem de difícil assimilação
e repleta de jargões e expressões específicas do direito, como a famigerada “inclusive,
porém não limitado a”17:
O choque de ver o título de empréstimo tornou muito claro para mim que
o design não era uma questão ou solução. Redigido com denso
“juridiquês”, o contrato gritava: “Não leia isso!”. No entanto, aquilo
comunicava uma grande oportunidade de negócios. (SIEGEL;
ETZKORN, 2013, p. ix, tradução nossa).

Van Boom, Desmet e Van Dam identificaram a mesma tendência das
instituições financeiras europeias quanto à redação de documentos:
Contra um cenário de níveis decrescentes de confiança do consumidor em
instituições financeiras [...], várias iniciativas foram recentemente
implementadas na área de serviços financeiros na conquista da confiança
do consumidor por meio da simplificação do material escrito, por exemplo,
contratos, formulários, termos de responsabilidade e correspondências.
(2015, p. 188).

Essa conclusão não difere da do estudo encomendado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas,
coordenado por Daniela Monteiro Gabbay e Luciana Gross Cunha, sobre as causas de
aumento de demandas judiciais cíveis no Brasil e da morosidade da justiça:
Ademais, muitas cláusulas contratuais são consideradas complexas e
de difícil compreensão pelo consumidor. A complexidade auxilia muito
no aumento dos litígios, porque o consumidor é despreparado para lidar
17

Tradução da expressão em inglês “including but not limited to” utilizada com frequência em diversos
contratos, em especial no ambiente de fusões e aquisições de empresas.
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com esses contratos. Essa questão é intensificada com a inclusão de parcela
da população com baixo grau de escolaridade, que muitas vezes não
compreende o que está contratando. (ESCOLA DE DIREITO DE SÃO
PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2010, p. 122, grifo do
autor).

Ao enxergar nisso uma oportunidade, Siegel e Etzkorn estudaram as razões
da complexidade e as soluções para o problema por meio do design. A primeira lição
trazida pelos autores é no sentido de que qualquer conteúdo, antes de ser escrito ou
reescrito, deve ser questionado.
A partir de exemplos encontrados no âmbito de negócios norte-americano, os
autores constataram que a complexidade tem grande impacto na vida das pessoas quando
se consideram os custos que ela gera. A adoção de um design de simplificação é apontada
pelos autores como solução ao que denominaram “crise de complexidade” e à burocracia
excessiva: “Percebi que os negócios e o governo teriam enormes benefícios por conta da
simplificação, enquanto consumidores e cidadãos estariam mais bem informados.”
(SIEGEL; ETZKORN, 2013, p. ix, tradução nossa).
Siegel e Etzkorn sugerem que a simplicidade se relaciona à essência das
coisas. “Reduzir ao que realmente importa e entregar conteúdo substancial que pareça
conversar com a audiência de uma pessoa.” (SIEGEL; ETZKORN, 2013, p. 6, tradução
nossa). Para os autores, o design desejável é aquele que traz confiança e satisfação. Não
se trata de mera conveniência, clareza, usabilidade, oportunidade ou mesmo de beleza,
mas a soma de todos esses atributos.
É desse modo que o design é apresentado como ferramenta para lidar com a
complexidade. A complexidade no âmbito dos contratos, como apontado, decorre da
lógica sistêmica e da tentativa de antecipar riscos e movimentos das partes e de terceiros.
Logo, a melhor prática de design consistirá em observar a estrutura do contrato e se tais
riscos e movimentos podem ser antecipados ou mesmo explicados de maneira
suficientemente objetiva e clara para os seus destinatários.
O design mede a eficiência e a efetividade na escolha de determinada
estrutura em detrimento de outra, como ensina Suchman: “Como os demais instrumentos
tecnológicos, os contratos servem para fins materiais específicos, e um observador pode
medir a sofisticação de qualquer desenho contratual em função de sua eficiência e
efetividade em alcançar aqueles fins.” (SUCHMAN, 2014, p. 107-108).
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A importância do design do contrato serve como incentivo ou desincentivo
de condutas, por meio da ênfase e do direcionamento da atenção e do comportamento das
partes:
O tamanho, a linguagem e o posicionamento das cláusulas dentro de um
contrato, por exemplo, podem dirigir a atenção a algumas questões e
desviar de outras; podem distinguir operações rotineiras de eventualidades
improváveis; podem encorajar ou desencorajar alterações e divergências;
e podem fazer o documento parecer mais ou menos relevante para a prática
em si. (SUCHMAN, 2014, p. 117).

A prática do design contratual deve considerar a complexidade a partir dos
níveis ou camadas que compõem cada contrato. “Para compreender uma entidade
complexa [...], é interessante compreender o maior número possível de seus componentes
em níveis mais baixos, mas também é imprescindível subir às camadas de acúmulo de
objetos, e observá-la como um todo, como a coleção daqueles objetos.” (VASSÃO, 2010,
p. 27).
Diante do exposto, faz sentido dividir a prática de design de contratos em
duas categorias: (i) o design da simplificação, tratado mais especificamente nesta Seção,
com o objetivo de reduzir a assimetria de informação18 e o esforço cognitivo das partes e
de terceiros para compreender os seus termos; e (ii) o design da dinâmica dos custos
envolvidos em litígios como forma de alocar riscos com eficiência, antecipar condutas
das partes, estabelecer regras para execução e interpretação do contrato, inclusive no
âmbito processual, o que será tratado na Seção 3. Ainda que apresentados em separado
neste estudo, estão intimamente conectados. Tal aspecto é reforçado pela seguinte
reflexão: custos elevados para negociar e redigir um contrato, com a previsão de múltiplas
contingências e antecipação de seus efeitos, favorecem a sua simplificação?
O design da simplificação parte do princípio que questões complexas não
requerem apresentações complexas. Orienta-se pelo fato que “informações complexas
requerem apresentações mais simples possíveis, de modo que o foco se dá na informação
e não na forma como é apresentada [...]” (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2003, p. 198,
tradução nossa).

18

Esse entendimento é também observado por Eggleston, Posner e Zeckhauser, cujo trecho original segue
transcrito: “So sometimes simplicity is the best response to a complex environment with informational
asymmetry.” (2000, p. 110-111).
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Segundo Lidwell, Holden e Butler, o design deve minimizar as atividades
mental e física requeridas para atingir o resultado desejado ao menor grau possível. Ele
serve para “reduzir o esforço cognitivo por meio da eliminação de informações
desnecessárias [...], do agrupamento da informação que deve ser lembrada, do
fornecimento de recursos de memória para ajudar nas tarefas complexas [...]”
(LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2003, p. 178, tradução nossa).
Uma boa prática de design trará resultados desejáveis, como a melhoria na
comunicação entre as partes, o aumento da credibilidade 19 e mais clareza acerca da
intenção daquelas em contratar. O resultado desejado será a diminuição da abrangência
da atividade do intérprete e das ambiguidades. Como defende Carmo (2012, p. 213), “A
assimetria de informações entre as partes seria um indutor da simplicidade contratual.”
Observa-se, contudo, que o excesso de explicação nos contratos não significa
mais informações ou maior nível de entendimento. Siegel e Etzkorn apontam que “muita
informação sobrecarrega as pessoas, criando imprecisão e não clareza, pois as pessoas
deixam de lado o que é importante e param de prestar atenção”20.
Suchman, ao citar Bernstein, retoma que a linguagem desempenha um papel
importante para a interpretação dos contratos:
A linguagem contratual, diz o autor, cria não apenas as regras que as partes
querem aplicar a seu relacionamento em curso, mas antes, as regras que
elas desejam que uma terceira parte julgadora aplique, caso sua relação
falhe, de tal modo que a intervenção de um terceiro se torne necessária.
(BERNSTEIN apud SUCHMAN, 2014, p. 114-115).

Tão somente a utilização de linguagem objetiva em um contrato não é
garantia de que as partes não incorrerão em custos para entender o contexto e os efeitos

19

Eggleston, Posner e Zeckhauser entendem da mesma forma: “Contratos simplificados também podem
sinalizar confiabilidade, porque são mais fáceis de se entender. Quando uma parte propõe um contrato
complexo, a outra parte pode temer que a complexidade crie brechas que beneficiem quem o redigiu.”
(2000, p. 110-118, tradução nossa).
20
Este é o texto original: “Too much information overwhelms people. It creates fuzziness, not clarity. When
inundated with information, people are apt to lose sight of what’s important and stop paying attention.”
(SIEGEL; ETZKORN, 2013, p.17). Haupt tem a mesma conclusão: “Also there can be the danger of an
information overload. Some kind or amount of information might be not only non-useful for the consumer
but even irritating or distracting and could trigger adverse effects.” (HAUPT, 2003, p. 1142). A mesma
conclusão é observada em Van Boom, Desmet e Van Dam: “Moreover, there is ample evidence to show
that consumers lack the motivation to read general contract terms in the first place and that they quite easily
suffer from information overload and cognitive depletion if they actually do.” (2015, p. 188).
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legais decorrentes, ainda que haja redução dos custos informacionais, como apontado por
Meyerson21.
Siegel e Etzkorn atribuem em parte aos advogados a culpa da complexidade.
Para eles, os “advogados frequentemente insistem que qualquer tentativa de simplificar a
linguagem corre o risco de se deixar de cumprir com o disposto em lei [...]” (SIEGEL;
ETZKORN, 2013, p. 18, tradução nossa).
A complexidade não pode ser atribuída exclusivamente aos advogados. A
atividade dos advogados de redigir um contrato não é isolada. A complexidade não
decorre apenas de se estar em conformidade ou não com a lei. Deve-se verificar como o
papel do advogado se relaciona ao dos demais agentes econômicos e, sobretudo, ao dos
intérpretes da lei.
Tanto a criação das leis como a interpretação de seus dispositivos pelos
tribunais são atividades igualmente complexas, que, por sua vez, retroalimentam a
atividade profissional dos advogados. Portanto, não se trata apenas do risco em
descumprir o disposto em lei, mas também de, em cumprindo-a ou mesmo em seguir a
interpretação conferida pelo tribunal, ensejar a complexidade.
Um exemplo de complexidade que nasceu não pelo cumprimento da lei é
encontrado atualmente em qualquer contrato de prestação de serviços terceirizados.
Criou-se a figura da responsabilidade subsidiária 22 do tomador de serviços pelo
21

“Mesmo com a chamada ‘linguagem objetiva’ nos contratos, pesquisas custosas geralmente são
requeridas para que se entendam os efeitos legais de um termo específico. Obviamente, os consumidores
não serão capazes de realizar essas pesquisas para cada contrato que assinem.” (MEYERSON, 1990, p.
598, tradução nossa).
22
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 331: “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res.
174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. I - A contratação de trabalhadores por empresa
interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de
trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). II - A contratação irregular de trabalhador, mediante
empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta
ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação
de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação
direta. IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado
da relação processual e conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes da
Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV,
caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993,
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço
como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI - A responsabilidade subsidiária do
tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação
laboral.”
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inadimplemento das obrigações trabalhistas atribuídas à empresa prestadora de serviços
na qualidade de empregadora. Apesar das críticas sobre o instituto da subsidiariedade no
direito do trabalho, tornou-se praxe nos contratos de prestação de serviço nessa
modalidade incluir cláusulas de indenização, em caso de ação reclamatória trabalhista
movida contra o tomador de serviços, e de obrigação do tomador de serviços de apresentar
os comprovantes de recolhimento das obrigações trabalhistas, sob pena de rescisão do
contrato e cobrança de cláusula penal. A reformulação dos contratos foi a alternativa
encontrada pelos advogados para mitigar os riscos decorrentes das reiteradas decisões
judiciais condenatórias e da falta de dispositivo de lei específico sobre a aplicação da
subsidiariedade no âmbito das relações de trabalho.
Outro aspecto comentado por Siegel e Etzkorn que contribui com a
complexidade é o uso de palavras específicas do direito. A utilização do jargão jurídico
denota falta de empatia e dificulta a compreensão, por conta do significado restrito aos
profissionais daquela área. O jargão cria distanciamento entre os profissionais e a quem
esses se dirigem. Para os referidos autores, facilitar a compreensão de algo requer
necessariamente “considerar as circunstâncias, necessidades e expectativas das pessoas
e, posteriormente, respondê-las [...]” (SIEGEL; ETZKORN, 2013, p. 49, tradução nossa).
Para superar a complexidade, Siegel e Etzkorn recomendam a utilização dos
processos de (i) empatia, no sentido de perceber as necessidades e expectativas das
pessoas; (ii) clarificação, entendida como o ato de oferecer algo de forma fácil de entender
e usufruir; e (iii) destilação, com objetivo de reduzir à essência e customizar o que se
oferece para atender certas necessidades. A recomendação dos autores aplicada à
realidade dos contratos é no sentido de facilitar a aproximação e a interlocução entre os
profissionais de direito e as partes. Desse encontro, o processo de empatia promoveria
uma melhor compreensão das necessidades das partes. Os profissionais de direito, a partir
da compreensão, traduziram para as partes o disposto em lei e os riscos daquele negócio
jurídico, para, então, se construir um contrato customizado às suas necessidades e que
favoreça a execução, bem como a interpretação mais fiel à manifestação da vontade.
Contudo, há necessidade de se simplificar o contrato para melhor interpretálo segundo a vontade das partes, quando essa já é função do juiz? Simplificar o contrato
para quem o cumpre ou para quem o interpreta? A propósito, complexidade da relação
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jurídica não significa necessariamente complexidade do instrumento contratual
escolhido.
Simplificar pelo design não soluciona outro problema que afeta os contratos:
os consumidores não os leem. Isso implica que as tentativas de simplificar os contratos
não geram necessariamente um maior índice de leitura e, por conseguinte, de
compreensão pelos consumidores. Embora o design simplificado do contrato tenda a
incentivar a leitura e a facilitar o entendimento, sua prática não demonstrou resultados
substanciais.
Em estudo23 conduzido com o propósito de confirmar se a teoria da “minoria
informada” é respeitada, concluiu-se que o número de consumidores que leem contratos
é tão inferior ao que se estima que inclusive desincentiva os fornecedores de bens e
serviços a tomarem cuidados na redação de minutas de contratos.
Outra crítica à simplificação diz respeito à hipótese de, com o aumento da
compreensão do contrato pelas partes, se aumentar o nível de desempenho esperado pelas
partes em relação ao contrato, até mesmo quanto à vontade daquelas em procurar o
Judiciário para se fazer cumprir o contrato. Embora não consigam comprovar a totalidade
da última hipótese, o estudo e o método de pesquisa adotado pelos autores apontam um
caminho possível para futuras pesquisas sobre o tema24.
Como se observou, o design pela simplificação visa endereçar a
complexidade dos contratos, em especial como instrumento de redução da assimetria
informacional e dos custos para as partes menos informadas. Além disso, busca aumentar
a credibilidade e a confiança entre as partes, logo, sua adoção pode contribuir fortemente
com modelos de negócios baseados em reputação e valor emocional.
Por conta da dificuldade de verificar a sua utilidade em casos concretos, de
identificar um nível desejável de simplificação e de que cada destinatário do contrato
pode ter percepções diferentes sobre os seus termos, as perguntas feitas no início desta
23

BAKOS, Y.; MAROTTA-WURGLER, F.; TROSSEN, D. R. Does anyone read the fine print?
Consumer attention to standard-form contracts. The Journal of Legal Studies. Vol. 43, No. 1, January
2014, pp. 1-35. The University of Chicago Press for The University of Chicago Law School. Disponível
em: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/674424>. Acesso em: 13 nov. de 2019.
24
Van Boom, Desmet e Van Dam concluem que: “the central question of our research was how reading
ease in general contract terms impacts on the consumer’s perceptions of their contractual position and their
actions in the case of a conflict at the performance stage. Our findings show that easier-to-read insurance
contract terms inflate estimates of the compensation that will be awarded in the case of an accident. (…)
However, contrary to our expectations, we did not find a direct effect of reading ease on this willingness to
engage in conflict.” (2015, p. 195).
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Seção permanecerão em aberto por algum tempo. Mesmo que o design de simplificação
não possa solucionar satisfatoriamente o baixíssimo índice de leitura e de compreensão
dos consumidores, é incontestável que tais reflexões contribuem com a prática contratual
e incentivam os fornecedores a adotarem minutas que favoreçam àqueles. É da essência
do design identificar necessidades, alinhar expectativas e buscar incentivos. Simplificar
não é fim em si, nem solução definitiva, mas é um caminho possível para endereçar os
problemas da complexidade e dos custos dos contratos.

3

CONTRACT DESIGN COMO FERRAMENTA EM LITÍGIOS
A complexidade dos contratos foi abordada na Seção anterior do ponto de

vista da simplificação pelo design. Nesta Seção, o design do contrato será tratado como
ferramenta para prevenção, condução e resolução de litígios.
Apesar de os contratos serem complexos e incompletos em função da
impossibilidade de se preverem todas as circunstâncias que os afetam, o design pode
contribuir para a alocação de custos decorrentes de litígios, bem como a matéria que será
eventualmente discutida nos autos de um processo.
Nas hipóteses de inadimplemento contratual ou dúvida sobre o conteúdo de
uma cláusula, se as partes não chegarem a um acordo sobre a questão controvertida, elas
obrigatoriamente incorrerão em custos para resolvê-la em juízo. Consideram-se custos,
para efeitos dessa modalidade de design, aqueles necessários para que se resolva
judicialmente a disputa contratual, na qual a parte inocente demanda a que infringiu o
contrato25.
A prática em contratos revela, no entanto, que as partes dificilmente preveem
mecanismos eficientes para a solução de controvérsias, limitando-se a indicar cláusula
geral de foro. As partes deixam, portanto, de considerar os gastos e os esforços a que
estarão submetidas no curso do processo. Tão logo ajuizada a ação para discutir o
25

Sobre a distinção entre custos judiciais necessários para a propositura de ação que discuta a quebra
contratual e aqueles relacionados às indenizações condenatórias arbitradas pelo juízo, recomenda-se a
leitura do artigo de Thomas S. Ulen: ULEN, Thomas S. A eficiência da execução específica: rumo a uma
teoria unificada dos remédios contratuais. In: RODRIGUEZ, J. R.; SALAMA, B. M. (Org.). Para que
serve o direito contratual? Direito, sociedade e economia. São Paulo : Direito GV, 2014. p. 179-263.
Apesar da necessária distinção e de não ser tratada com profundidade nesse trabalho, antecipar os limites
ao dever de indenizar das partes em caso de quebra contratual ou até mesmo a sua exoneração, no que
permitir a lei, constitui importante prática de design contratual.
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contrato, a relação entre as partes certamente será prejudicada, e a posição inicial delas
nem sempre será reestabelecida pela decisão proferida.
Este cenário favorece a investigação das necessidades específicas das partes
contratantes desde o momento que antecede a discussão do contrato via judicial até o
término do processo. Por intermédio do design, as partes poderão estabelecer já no
contrato regras para a sua execução, interpretação e integração de lacunas, inclusive no
aspecto processual.
O contract design aplicado à alocação eficiente de custos com litígios e à
utilização de parâmetros para conduzir as decisões judiciais é encontrado na teoria
formulada por Robert Scott e George Triantis 26 , cujos principais aspectos serão
apresentados nesta Seção e, no que for possível, relacionados ao direito brasileiro e à
prática em contratos firmados com consumidores 27 . As conclusões encontradas pelos
referidos autores serão aproveitadas na Seção 4 e na Conclusão deste trabalho para
auxiliar na identificação de riscos nos contratos celebrados entre instituições financeiras
e consumidores e de soluções possíveis para mitigá-los.
Robert Scott e George Triantis estabelecem, no início do estudo, que a teoria
geral de contratos não considera adequadamente a forma pela qual as partes discutirão os
contratos em juízo. Isto porque elas associam os custos iniciais com a redação do contrato
à previsão de eventos futuros e incertos e ao cálculo das probabilidades de sua ocorrência.
O racional econômico das partes é considerar que os benefícios de se preverem
contingências incertas são maiores do que os custos que delas decorreriam.
Talvez por faltar experiência às partes ou mesmo por terem grandes
expectativas de que o contrato será adimplido na sua totalidade, elas raramente
consideram, na etapa inicial do contrato, os custos que teriam em caso de um litígio.

26

Os autores limitam-se, no artigo, a analisar os impactos das disputas judiciais em relação à redação dos
contratos. No entanto, apontam que o contract design poderá ser útil para as fases de renegociação e
autocomposição das partes: “Contracting parties may well anticipate a probability distribution of back-end
processes – renegotiation or settlement may be more likely for some parties than others – and the
implications for contract design would be correspondingly different.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 814).
27
Os autores adotam em seu estudo a premissa de que há simetria de informação entre as partes em relação
ao objeto do contrato. Isto porque, segundo os autores, há quem relacione a assimetria de informação das
partes aos custos de transação, o que pode ensejar uma relação de ineficiência contratual. Apesar de Robert
Scott e George Triantis adotarem como premissa a simetria informacional e de os contratos celebrados
entre instituições financeiras e consumidores serem uma relação típica de assimetria, o presente trabalho
investigará como as conclusões dos autores podem ser aplicáveis a esses contratos.
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Deixar de considerar os custos com litígios pode estar associado ainda ao fato
de que o profissional que elabora o contrato muitas vezes não é o mesmo que representa
as partes em um litígio 28 . Por essa razão, é desejável que haja interação entre os
profissionais que atuam na elaboração dos contratos e na defesa dos interesses das partes
em juízo. Pontos controvertidos que demandem a produção de provas complexas podem
ser trabalhados no âmbito do contrato para evitar gastos e esforços desnecessários.
Decisões conflitantes sobre uma mesma matéria servem de incentivo para elaborar um
contrato que melhor traduza a vontade das partes e esteja menos sujeita aos arbítrios do
julgador.
Mesmo que as partes consigam antecipar em grande parte as contingências
futuras e mitigar os riscos decorrentes, há margem para incorrerem em gastos adicionais
durante a execução do contrato. Ao menos duas causas para esses gastos são identificadas:
a ocorrência de eventos não previstos no contrato e a ineficácia do mecanismo contratual
escolhido pelas partes. Vale citar três casos nos quais as partes incorreram em gastos
motivados pelas escolhas contratuais assumidas.
O primeiro exemplo trata de evento que não foi contemplado nos contratos
imobiliários e que, posteriormente, culminou na promulgação da Lei nº 13.786, de 27 de
dezembro de 2018. Motivados pela crise financeira do país e pelo próprio modelo de
negócio, milhares de adquirentes devolveram os imóveis que haviam adquirido por não
conseguirem pagar as parcelas assumidas. Em função das penalidades contratuais a que
incorreram, muitos ajuizaram ações para reaver os valores retidos. Apesar de constarem
nos contratos de compra e venda de unidades autônomas os índices que seriam retidos
dos adquirentes e estes não serem iguais ou superiores ao valor total da obrigação 29, as
decisões judiciais que sucederam causaram enorme insegurança jurídica no setor
imobiliário e resultaram em elevados custos com litígios.
Sobre a ineficácia da redação do contrato, destaca-se o caso norte-americano
envolvendo a empresa suíça Frigaliment Importing Co. e a norte-americana B.N.S.
28

George Triantis concorda: “today’s transactional lawyer is typically only concerned with the front end.
Indeed, it is surprising how little even prominent transactional lawyers anticipate midstream and back-end
consequences when negotiating and drafting contract documents”. (TRIANTIS, 2013b, p.184).
29
“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.”
(BRASIL, 2002) e “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento
em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as
cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do
inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.” (BRASIL, 1990).
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International Sales Corp. 30 , também citado pelos autores 31 . O caso emblemático foi
julgado pela Corte Distrital dos Estados Unidos da América do Distrito do Sul do Estado
de Nova Iorque. Nele se discutiu o alcance da expressão “frango” prevista em contrato
de fornecimento, com o objetivo de se identificar se houve ou não o adimplemento das
obrigações assumidas pelas partes. Em resumo, uma das partes considerava que a
expressão “frango” se referia aos animais independentemente da idade e da qualidade, a
outra entendia que deveriam ser fornecidos apenas os jovens. A conclusão que se
aproveita ao trabalho é que as partes, ao utilizarem a expressão genérica, sem especificála ou conferir parâmetros para sua interpretação, assumiram os riscos de discuti-la em
juízo. É muito provável que os custos das partes com o litígio tenham superado os custos
iniciais que tiveram com a elaboração do contrato.
O terceiro exemplo é encontrado no artigo 473, parágrafo único, do Código
Civil, que dispõe sobre a resilição unilateral de contrato e os investimentos realizados por
uma das partes. Caso uma das partes tenha feito investimentos consideráveis para a
execução do contrato, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido
prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. A lei não determina o que
é “investimento considerável” nem “prazo compatível”. Considerando-se o caso
hipotético de existir um contrato por prazo indeterminado e uma das partes ter realizado
investimentos e a outra vir a denunciar aquele, seguramente elas discutirão os
investimentos e o prazo para os efeitos da denúncia. A parte denunciada desejará o maior
tempo possível para o término do contrato, na tentativa de recuperar tudo e mais o que
investiu. Para a parte que denuncia o contrato, o quanto antes se livrar das obrigações
contratuais, melhor. Diante do impasse, “caberá ao juiz determinar, com a ajuda da perícia
técnica se necessário, o prazo em que fica suspenso o direito da parte de resilir
unilateralmente o contrato sem qualquer motivação específica [...]” (PEREIRA, 2009, p.
131). Se as partes tivessem previsto no contrato mecanismos eficientes para quantificar

30

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Frigaliment Importing Co. v. B.N.S. Int'l Sales, 190 F. Supp. 116,
United States District Court for the Southern District of New York (S.D.N.Y. 1960).
31
SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 859. Eric Posner também faz referência expressa ao caso: “Muitas
controvérsias contratuais dependem de questões interpretativas. O vendedor entrega o pedido, mas o
comprador argumenta que os bens não estão de acordo com o contratado. Suponha que o contrato de
fornecimento diga apenas entrega de “frango” e o vendedor entrega um frango velho e esquelético. [...]
Como deverá ser resolvida a questão em juízo?” (POSNER, 2010, p. 27).
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os investimentos realizados em tempo para a denúncia operar, não incorreriam em gastos
para discutir o impasse judicialmente.
No mais, não se pode esquecer que as partes com frequência omitem
informações umas das outras. Isso dificulta a produção de provas, sua valoração pelo
juízo e a interpretação da real intenção daquelas com o negócio jurídico. Não que isso
seja sempre uma manobra ardilosa. As partes podem simplesmente considerar que
determinada informação não é relevante ao negócio pretendido. Ou, então, por ocasião
das tratativas negociais, não era possível reunir todas as informações necessárias. Ou, se
todas as informações fossem reveladas, o negócio não seria celebrado pelas partes.
Vale retornar ao caso norte-americano em que se discutiu o alcance da
expressão “frango” para propor nova reflexão. As partes podem ter acordado não investir
tanto na elaboração do contrato, dispensando investigações e esforços adicionais. A
expressão era, para cada uma das partes, clara o suficiente a ponto de não vislumbrarem
a menor chance de ter que discuti-la em juízo. As partes julgaram que as informações que
detinham sobre o fornecimento eram bastantes. Todavia, durante a execução do contrato,
sobreveio a dúvida.
É assim que a elaboração de um contrato demanda cuidados. Por vezes, mais
cuidados do que o profissional que os elabora está acostumado. Segundo Fernandes
(2012, p. 250), “Dessa forma, existirá sempre um risco de que uma ou ambas as partes
tenham alguma perda que será assumida por elas de acordo com o que estipular o contrato
ou com as circunstâncias do caso.”
Diante disso, o processo de elaboração do contrato exige, além da vontade
das partes, que se considere que cada uma delas tem incentivos, expectativas, impressões,
vivências e conceitos distintos. “O processo contratual não se restringe a palavras, mas
contempla também as circunstâncias negociais relevantes que revelam o contexto do
contrato.” (BOLIVAR, 2016, p. 123-149), aponta Analuzza Bolivar a partir de sua análise
do artigo de Robert Scott e George Triantis.
Como escreve Fernandes (2012, p. 225), “Logo, [...] pensar em contrato é
pensar nesta fórmula quase matemática que descreve toda e qualquer realidade, seja ela
deformada por relações imperfeitas do mercado, seja ela a pura expressão do encontro
abstrato de vontades, como um ponto no espaço onde duas linhas se cruzam.”
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Não é à toa que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme os
usos e costumes dos lugares em que são celebrados, inclusive quando se consideram os
contratos incompletos32. A cultura das partes e do local em que as partes se encontram é
fundamental para a construção e interpretação do negócio jurídico pretendido.
Em função disso, Robert Scott e George Triantis propõem que os custos de
um contrato não devem se limitar à previsão de contingências futuras e incertas. Para eles,
os custos com litígios33 devem ser considerados pelas partes já na formação do contrato.
O entendimento de que eventos imprevisíveis podem escapar do controle das
partes e ensejar a discussão judicial do contrato é compartilhado por Wanderley
Fernandes:
Em um contrato, buscamos regular o comportamento futuro das partes
contratantes e, nesse sentido, ele é instrumento de segurança e
previsibilidade; porém, eventos imprevisíveis poderão determinar
resultado diverso daquele esperado ou, ainda, o desentendimento das partes
no tocante ao conteúdo das promessas trocadas poderá determinar a
interferência de um terceiro para interpretar e preencher o seu conteúdo.
(FERNANDES, 2013, p. 54).

A questão fundamental lançada pelos autores é saber se as partes devem
investir mais na fase inicial34 do contrato para evitar os custos nos quais incorreriam no
momento oportuno de executá-lo e, principalmente, de discuti-lo na esfera judicial. Os
autores acrescentam: “como as partes administram os custos de redigir e fazer cumprir
contratos incompletos por elas escritos?” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 817, tradução
nossa).
É por meio da distribuição de recursos entre a fase inicial, durante35 ou após
a execução do contrato, que as partes obterão o resultado econômico mais eficiente: “Ao

32

“Assim, contratos são usualmente bastante incompletos. Por conta disso, as partes se valem dos costumes,
dos usos comerciais, e, no final, dos tribunais para completar os termos do contrato.” (POSNER, 2010, p.
18).
33
Robert Scott e George Triantis denominam os custos com litígios como “back-end costs”. São, para os
autores, aqueles envolvidos com litígios que surgem quando o contrato de alguma forma enseja uma perda
para uma das partes contratantes.
34
Os custos de transação das partes durante a fase inicial do contrato são denominados por Robert Scott e
George Triantis como “front-end costs”. Tratam de gastos nos quais as partes incorrem com a elaboração
do contrato, tais como a contratação de profissionais para redigir a minuta do contrato, as diligências
necessárias para obtenção de informações, análise de documentos, realização de auditorias legais.
35
George Triantis traz o conceito adicional de custos nos quais incorrem as partes com a execução do objeto
do contrato, portanto, na fase entre a redação do contrato e a execução forçada daquele. Nessa etapa
intermediária (“midstream”), “cada parte da transação (e seus agentes) deve entender e operacionalizar o
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alcançar uma combinação ótima entre os custos das etapas inicial e de conclusão, as partes
podem minimizar os custos agregados do contrato para obter um ganho específico
quantos aos seus incentivos.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 817, tradução nossa).
O contract design servirá, segundo os autores, para informar a escolha das
partes quanto aos termos a serem utilizados no contrato com o objetivo de criar
mecanismos em garantia à execução, ao cumprimento judicial daquele e à melhor
tradução e endereçamento da manifestação da vontade das partes quanto ao negócio
jurídico firmado. Permite-se que a partes ganhem flexibilidade de ajustar o contrato às
circunstâncias que considerem mais expressivas36.
As partes terão a opção de antecipar desde o contrato a discussão sobre as
matérias controversas, bem como quais os procedimentos são aplicáveis ou dispensáveis,
como a possibilidade de se atribuir o ônus da prova de forma diferente da regra prevista
em lei37.
Aliás, as partes devem levar em conta o custo da produção de provas.
Identificar quais fatos, evidências e documentos seriam fundamentais para demonstrar o
direito que lhes assistiria caso proposta ação para discutir o contrato e, por conseguinte,
os custos envolvidos nessa atividade.
O tema é atual no ordenamento jurídico brasileiro. Com as novas disposições
do Código de Processo Civil, admitiu-se o “negócio jurídico processual”38, por meio do
qual as partes podem contratualmente estipular mudanças no procedimento e acordar
sobre os seus ônus, poderes, limites, faculdades e deveres na relação processual. Nas
palavras de Pedro Zanetti, o novo Código de Processo Civil

contrato para evitar tanto a quebra inadvertida quanto o desempenho além do que o contrato prevê”.
(TRIANTIS, 2013b, p. 184, tradução nossa). Afirma o autor que, se as partes tivessem mais cuidados nessa
fase, os custos com litígios seriam menores.
36
“The technology of contract design is quite rich, allowing parties significant flexibility to tailor their
contracts to their circumstances.” (TRIANTIS, 2013a, p. 2045).
37
“Algumas das regras aplicáveis aos litígios são regras que as partes podem variar ou manipular ex ante
no contrato. Ao fazerem isso, as partes podem reduzir ainda mais os custos com o litígio e melhorar os
ganhos durante a execução e o cumprimento judicial.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 818, tradução nossa).
38
“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente
capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar
sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único.
De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusandolhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que
alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.” (BRASIL, 2015).
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introduziu um novo paradigma [...] um modelo híbrido, diminuiu o
protagonismo judicial e conferiu prestígio à autonomia privada das partes
litigantes. [...] Fala-se, portanto, em um modelo cooperativo de processo,
no qual as partes, embora litiguem entre si, cooperam na definição das
regras pelas quais o litígio se regerá. [...] Não há dúvida de que se está
diante de uma importante mudança no direito processual brasileiro. [...]
essa alteração trará reflexos igualmente importantes no âmbito do direito
contratual. [...] as partes de um contrato podem, desde a sua formação –
quando ainda não há um litígio e, consequentemente, há maior disposição
para cooperação – estipular um modelo processual mais adequado às
particularidades do caso concreto. (ZANETTI, 2019, p. 14-15).

A faculdade de as partes contratarem entre si, ex ante, de comum acordo e
racionalmente, as regras de ordem processual, favorece a construção de uma solução
eficiente tanto para o contrato quanto para o litígio, caso venha a se instalar.
Desse modo, no âmbito do contrato, é lícito às partes estipularem regras
processuais tais como (i) dispensa de comparecimento em audiências, (ii) formas para a
disponibilização de documentos relacionados ao litígio, (iii) meios alternativos para a
comunicação de atos do processo, calendário específico para atos processuais, bem como
ampliação ou redução de prazo processual, (iv) suspensão do processo, (v) sanções
específicas para o descumprimento das regras processuais estabelecidas entre as partes,
(vi) critérios para a escolha, indicação ou mesmo dispensa de perito ou de assistentes
técnicos, (vii) limitações à interposição de recursos, inclusive seus efeitos, (viii)
pagamento ou rateio de despesas processuais e de honorários advocatícios, inclusive os
contratuais.
O Código de Processo Civil permite, ainda, a distribuição diversa do ônus
probatório por convenção das partes39 celebrada antes ou mesmo no curso do processo,
desde que não recaia sobre direitos indisponíveis ou torne excessivamente difícil o seu
exercício.
Antecipar litígios pelo design do contrato se relaciona também à adoção da
convenção de arbitragem em substituição à jurisdição estatal na solução de controvérsias
entre as partes, em especial quando essa escolha é motivada pela celeridade,
confidencialidade, tecnicidade e economia processual. A convenção de arbitragem
maximiza a autonomia privada. Permite às partes a livre escolha das regras de direito que
39

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] § 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode
ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser
celebrada antes ou durante o processo.” (BRASIL, 2015).
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serão aplicadas, número de árbitros, forma do procedimento arbitral, distribuição do ônus
da prova, rateio de custas e honorários etc.
Robert Scott e George Triantis destacam que as partes, ao estabelecerem ex
ante no contrato os procedimentos que serão adotados na execução e no cumprimento
judicial daquele, tendem a se beneficiar em relação ao custo de efetividade quando
comparados a eficácia e os resultados obtidos com a medida por elas acordada e o regime
geral para a propositura de ações40.
Ocorre, no entanto, esclarecer sobre o negócio jurídico processual, a
distribuição do ônus da prova e a utilização de arbitragem no âmbito dos contratos
celebrados com consumidores, por se tratar do objeto desse trabalho.
O disposto no artigo 190, parágrafo único, do Código de Processo Civil
confere ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a prerrogativa de recusar a aplicação
do negócio jurídico processual “nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato
de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade”.
A existência dessa disposição torna a aplicação do negócio jurídico
processual às relações de consumo bastante controversa. Há na doutrina aqueles que
defendem que a vedação contida no citado parágrafo é norma cogente proibitiva e a
vulnerabilidade do consumidor é inafastável por convenção particular. Por outro lado, há
quem afirme que a presunção de vulnerabilidade do consumidor não é absoluta e pode
ser mitigada, a exemplo da cláusula da eleição de foro em contrato de consumo41.
40

“In many of these cases, the parties’ ex ante agreement as to procedure improves the cost-effectiveness
of their prospective enforcement mechanism. In other words, the procedural provisions may increase the
incentive bang for the enforcement buck (or lower the enforcement buck per bang). The ability of the parties
to effect such improvement has further repercussions in our analysis. If the parties reduce the back-end
cost-per-incentive effect, they should then substitute more back-end for front-end contracting investment.
The substitution leads to further reduction in the cost-per-incentive effect and allows the parties to achieve
even more efficient contract incentives.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 856).
41
BRASIL. STJ. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AFASTAMENTO DO ART. 952 DO CPC. 1. A arguição de incompetência relativa por ambas as partes
na instância ordinária afasta o óbice previsto no art. 952 do CPC, máxime tendo em vista que os juízos
suscitados exararam provimentos incompatíveis entre si e que denotam a necessidade de este Tribunal
Superior dirimir a controvérsia, nos exatos termos do art. 66 do CPC, uma vez que a situação de indefinição
atenta contra a segurança jurídica, podendo gerar ainda inúmeras outras decisões conflitantes. Precedentes.
2. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso
ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é
imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente.
Precedentes.
3. Ostentando a hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua demonstração cabal pela parte que
a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem a constatação de contrato de adesão, por si sós,
capazes de configurá-la per se.
4. Agravo interno não provido.
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Sem alongar a discussão sobre a aplicabilidade do negócio jurídico processual
a contratos celebrados com consumidores, cabem algumas provocações para pautar
debates futuros. A norma citada menciona que o juiz recusará sua aplicação somente nos
casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato. Portanto, mesmo que se trate de
um relação de consumo, há dúvida razoável quanto à aplicação nos casos em que,
cumulativamente, inexista nulidade e não configure prática abusiva. Sendo assim, é
admissível argumentar que o negócio jurídico processual poderá ser aplicado às relações
de consumo desde que verse sobre matéria não vedada expressamente pelo artigo 51 do
Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o Código de Processo Civil não previu a
possibilidade de existir negócio jurídico processual benéfico ao consumidor, como no
caso de procedência de ação ajuizada pelo consumidor, a previsão em contrato de
renúncia pelo fornecedor ao direito de recorrer à instância superior. O Código de Processo
Civil também não diferencia a situação do consumidor pessoa física da do consumidor
pessoa jurídica, dado que ao consumidor pessoa jurídica é permitida a estipulação de
cláusulas de limitação de responsabilidade, conforme ensina Wanderley Fernandes42.
O ônus da prova pode ser atribuído entre as partes contratantes com mais
liberdade nas relações comerciais regidas pelo Código Civil. Basta que seja direito
disponível das partes e não torne demasiadamente difícil o seu exercício em juízo.
Entretanto, nas relações com consumidores, por força do disposto no artigo
51, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, serão nulas de pleno direito as
cláusulas que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.

(AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018).”
Em igual sentido, os acórdãos: AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018; REsp 1707855/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018.
42
“Em síntese, podemos percorrer um caminho que descreve uma gradação de paternalismo legislativo,
segundo as condições de vulnerabilidade das partes envolvidas: [...] b) consumidor pessoa jurídica, que
merece a proteção legal, porém são admitidas determinadas condições, como a limitação de
responsabilidade em casos justificáveis; [...] O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, assim como
outros dispositivos esparsos, à falta de uma regra específica sobre as cláusulas de não indenizar, tem sido
utilizado como confirmação da validade da cláusula no Brasil, [...] Exame mais acurado dos termos do art.
51 possibilita-nos notar que o texto fulmina de nulidade as cláusulas que “impossibilitem, exonerem ou
atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou
impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor
-pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis.” (FERNANDES, 2013, p.
193-194, grifo do autor).
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A responsabilidade dos fornecedores de produtos ou serviços para com os
consumidores é objetiva, dispensando-se o exame da conduta para a responsabilização
por vícios ou defeitos de produtos ou serviços. Tal responsabilidade está fundamentada
no risco da atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor, razão pela qual basta ao
consumidor demonstrar o nexo existente entre o dano e o fato do produto ou serviço
viciado ou defeituoso para fins de responsabilização daquele.
Para afastar a sua responsabilidade 43 , o fornecedor deverá demonstrar em
juízo ao menos que (i) não colocou o produto no mercado ou não prestou o serviço; (ii) o
defeito é inexistente; ou (iii) o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros.
O fato constitutivo do consumidor é o dano decorrente de produto ou serviço
e o ônus da prova acerca do vício ou defeito reverte-se para o fornecedor. Logo, atribuir
no contrato o ônus da prova do vício ou defeito de produto ou serviço exclusivamente ao
consumidor é contrário ao disposto em lei.
Quanto à possibilidade de instituição da convenção de arbitragem em relações
com consumidores, o Código de Defesa do Consumidor prescreve que é nula a cláusula
que determina a sua utilização compulsória. Isso não quer dizer que o Código veda a
utilização de arbitragem nessas relações, apenas que caberá ao consumidor a escolha de
adotá-la ou seguir na jurisdição estatal no tocante à defesa de seus interesses44. Em adição,
43

“Art. 12, § 3°. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando
provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o
defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” e “Art. 14, § 3°. O fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
(BRASIL, 1990).
44
Nesse sentido, a ementa: “BRASIL. STJ. REsp nº 1.628.819/MG: “DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
CONVENÇÃO
DE
ARBITRAGEM.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO.
1. Ação ajuizada em 05/03/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/09/2016. Julgamento:
CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se é válida cláusula compromissória arbitral inserida em contrato de adesão,
notadamente quando há relação de consumo, qual seja, a compra e venda de imóvel residencial.
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial.
4. Com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de
diferentes graus de especificidade: (i) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando
pactuada pelas partes, com derrogação da jurisdição estatal; (ii) a regra específica, contida no art. 4º, § 2º,
da Lei nº 9.307/96 e aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula
compromissória; e (iii) a regra ainda mais específica, contida no art. 51, VII, do CDC, incidente sobre
contratos derivados de relação de consumo, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula
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tratando-se de contrato de adesão, o artigo 4º, §2º, da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996, que dispõe sobre a arbitragem, determina que a redação da cláusula compromissória
seja feita em negrito e nela conste campo especial para a sua assinatura ou visto do
aderente, manifestando sua concordância expressa com a arbitragem, sob pena de sua
ineficácia.
Adianta-se a conclusão de que há certos limites legais para o contract design
sobre a distribuição do ônus da prova e a utilização de arbitragem com derrogação da
jurisdição estatal nas relações de consumo. Esses limites se justificam a considerar que
“os consumidores geralmente estão em desvantagem na determinação da probabilidade e
da magnitude das perdas que podem resultar dos riscos impostos pelos fornecedores [...]”
(MEYERSON, 1990, p. 599, tradução nossa).
Ao se estabelecerem certos limites formais e quanto ao conteúdo das
cláusulas de um contrato, procura-se proteger a vontade do consumidor, sobretudo a do
hipossuficiente. Assim, a lei confere ao consumidor um grau satisfatório de informações
e garante que haja equilíbrio na relação estabelecida entre aquele e o fornecedor de
produtos ou serviços45.
Além da capacidade de as partes estabelecerem no contrato o negócio jurídico
processual e a convenção de arbitragem, destaca-se a recente possibilidade no
ordenamento nacional de elas pactuarem regras de interpretação, de preenchimento de
lacunas e de integração dos negócios jurídicos que melhor lhes convierem46.

que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da
Lei nº 9.307/96.
5. O art. 51, VII, do CDC limita-se a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da
celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante de eventual litígio, havendo consenso
entre as partes (em especial a aquiescência do consumidor), seja instaurado o procedimento arbitral.
6. Na hipótese sob julgamento, a atitude da recorrente (consumidora) de promover o ajuizamento da ação
principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeterse ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula
que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe 15/03/2018)”.
45
Wanderley Fernandes esclarece sobre o controle de cláusulas abusivas em contratos de adesão com
consumidores: “O que faz o legislador é definir limites ou controles de natureza formal e substancial: de
um lado, procurando proteger a vontade, ao assegurar um nível adequado de informação ao consumidor, e,
de outro, preservando o equilíbrio das prestações e dos deveres das partes, ao interferir no conteúdo do
contrato.” (FERNANDES, 2013, p.187).
46
“Art. 113, §2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas
e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)” (BRASIL, 2002).
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Por serem novas essas disposições, inexistem julgados sobre os limites à
pactuação de regras de interpretação e integração nos contratos com consumidores.
Embora não haja vedação expressa no Código de Defesa do Consumidor em explorá-las
nos contratos com consumidores, é certo que a inclusão deverá observar os incisos do
artigo 51 desse diploma47, além das demais disposições legais aplicáveis, sob pena de ser
considerada abusiva.
Robert Scott e George Triantis propõem que um contrato será eficiente
quando a escolha pelas partes de fatos legais relevantes e parâmetros para sua
interpretação (“proxies”) trouxer expectativas de ganhos superiores aos custos
envolvidos em um litígio no qual se discuta, por exemplo, a matéria envolvida, a quem
incumbe o ônus da prova e como determinado fato deve ser interpretado. As partes
devem, deste modo, antever os possíveis efeitos, recursos a serem desembolsados, ganhos
e perdas caso fosse necessário discutir o contrato em juízo.

“Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de
elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos
previstos em leis especiais, garantido também que:
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas
negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei nº 13.874,
de 2019)” (BRASIL, 2002).
47
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza
dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o
fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;
II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;
III - transfiram responsabilidades a terceiros;
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
V - (Vetado);
VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;
VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;
VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao
consumidor;
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe
seja conferido contra o fornecedor;
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua
celebração;
XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.” (BRASIL, 1990).
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É nesse sentido que as partes podem, por exemplo, estipular no contrato o
pagamento ou até um limite de indenização quando da ocorrência de determinado fato,
independentemente da verificação de culpa ou dolo do agente. Discutir em juízo sobre o
fato que ensejou o dano poderá ser mais custoso para as partes do que a parte infratora
pagar a indenização pré-definida à outra. Essa solução será adequada no momento da
contratação, quando for mais interessante às partes não relevar todas as informações que
conhecem ou, então, porque têm acesso mais fácil às informações do que àquelas que
obteriam em juízo48.
Antecipar no contrato certas questões de fato e de interpretação é justificável
em função de o entendimento dos tribunais poder ser alterado de tempos em tempos.
Além disso, a julgar a dimensão territorial do Brasil ou no caso de contratos
internacionais, os usos, costumes e práticas de mercado tendem a ser diferentes de uma
região para outra. É por essa razão que uma mesma situação fática pode ser julgada de
forma diversa.
A teoria de Robert Scott e George Triantis se baseia na escolha das partes em
usar no contrato termos vagos ou precisos como forma de antecipar os efeitos que
decorreriam de um litígio. Essa escolha pode ser modulada pelas partes tanto na fase
inicial quanto no momento posterior do contrato: “Enquadramos a escolha entre termos
precisos (regras) ou vagos (normas gerais ou padrões) enquanto decisão de dar conteúdo
às obrigações legais, seja na etapa inicial ou na final do processo de contratação.”
(SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 820, tradução nossa).
Retoma-se a ideia de eficiência por meio do contract design: a escolha entre
os termos precisos ou vagos desloca de forma eficiente os investimentos a serem feitos
pelas partes na etapa inicial ou na posterior à formação do contrato49.
Essa escolha tende a diminuir, na opinião dos autores, os custos com a
redação de um contrato que seja mais completo50. Contudo, os autores não descartam que

48

“The parties may agree to liquidated damages, therefore, because they determine that their private
information at the time of contracting is superior even to the court’s market information ex post.” (SCOTT;
TRIANTIS, 2006, p. 819).
49
“In this Article, we explore how the choice between precise and vague terms shifts investment between
the front and back end of the contracting process and thereby improves efficiency.” (SCOTT; TRIANTIS,
2006, p. 818).
50
“By efficiently choosing between vague and precise terms, the parties can lower the cost of writing a
more complete contract.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 821).

46

as partes podem desejar aumentar os custos com contratos desde que isso se traduza em
maior ganho quanto aos incentivos e ao desempenho daquele.
As partes são capazes de estabelecer princípios gerais para o adimplemento
das obrigações, por exemplo, deveres de razoabilidade, isonomia, diligência, boa-fé e
cláusulas de melhores esforços, legítima expectativa, tempo hábil, prazo compatível etc.
O uso de normas gerais no contrato é de cunho principiológico e integrador
como tentativa de abranger aquilo que se perderia caso fosse possível prever de forma
específica e pormenorizada 51 . Tais normas, quando contidas em um contrato, têm a
finalidade de orientar, integrar e condicionar a execução e a interpretação das obrigações
contratadas pelas partes. Considerando-se que muitos desses princípios já constam do
ordenamento jurídico brasileiro, convém questionar os motivos de inseri-los nos
contratos. Será preciosismo?
A primeira pista é encontrada por Ian Ayres e Robert Gertner: “normas gerais
servem para preencher lacunas em contratos incompletos; aplicam-se ao menos que as
partes contratem em sentido contrário [...]” (AYRES; GERTNER, 1989, p. 87, tradução
nossa). Não há prejuízo em prever no contrato, por exemplo, que o negócio jurídico é
contratado e deve ser interpretado segundo a boa-fé quando idêntica previsão consta do
artigo 113 do Código Civil. Nesse aspecto, inserir no contrato expressamente a boa-fé é
reforço positivo à conduta das partes. As partes não poderão se escusar de observá-la ou
alegar desconhecê-la.
Em segundo lugar, sinaliza como deverá ser compreendido acordo de vontade
das partes por ocasião do litígio. Até porque nem todas as normas gerais eleitas pelas
partes estarão positivadas no ordenamento jurídico.
Por fim, será de grande utilidade em contratos internacionais, situação na qual
é usual uma das partes desconhecer a legislação que rege o contrato.
Por outro lado, as partes podem prever regras específicas, como fixar multa
compensatória pela perda de oportunidade em caso de desistência ou terminar o contrato
em função de variação cambial superior ao valor escolhido, dispensando, assim, discutir

51

“One conventional explanation for vague terms in this context is that they act as “catch-alls” that
compensate for the underinclusiveness of precise terms.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 848).
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judicialmente a quantificação da perda de oportunidade ou a onerosidade excessiva da
prestação estipulada52.
Para os autores, as partes buscam usar regras precisas sobre fatos legais
relevantes e parâmetros de interpretação cuja precisão e conteúdo são menos prováveis
de serem alterados por eventos futuros, inclusive porque elas têm mais informações
acerca do negócio e dos cenários que podem influenciá-lo53.
Em contrapartida, as partes utilizarão termos vagos e gerais e, portanto,
delegando posteriormente a um terceiro a decisão sobre o conteúdo e alcance daqueles
quando a probabilidade da ocorrência de eventos futuros que alterem substancialmente a
relação entre as partes for maior54. No mais, quando os fatos legais e os parâmetros de
interpretação dependem menos das informações privadas das partes, elas tendem a usar
normas gerais para delegar a escolha ao juiz ou árbitro55.
Quanto mais vagos os termos utilizados pelas partes no contrato, mais
poderes e abrangência de interpretação elas conferem àquele que será responsável por
decidir em caso de conflito. O uso de termos precisos delimita o espaço de interpretação
do juiz ou árbitro. Embora isso implique um aumento dos custos de transação na fase
inicial do contrato, por outro lado, tem impacto na diminuição dos custos com sua
execução judicial. Principalmente quando se compara com o uso de termos vagos, os
quais deixam os tribunais com um maior campo de interpretação56.
A escolha entre os termos do contrato também é motivada pela
impossibilidade de se prever como juiz ou árbitro decidirá no caso de inadimplemento do
contrato. Não há como saber com segurança de que forma ele vai valorar os fatos e
interpretar as provas produzidas pelas partes. As partes podem avaliar, dependendo de

52

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários
e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar
retroagirão à data da citação.” (BRASIL, 2002).
53
“In sum, the parties will choose a specific proxy when the parties’ private information is more important
than the effect of contingencies on the choice of proxy.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 842).
54
“The parties use precise contractual rules to specify proxies whose accuracy is less likely to be affected
by the future state of the world, while vague contractual standards delegate to the court the later choice of
proxies that are more likely to be state contingent.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 821).
55
“When the efficient proxies are highly state-contingent and less dependent on private information of the
parties, the parties will be more inclined to use standards to delegate proxy choice to the courts, particularly
if uncertainty is expected to resolve itself by the time the relevant performance is due.” (SCOTT;
TRIANTIS, 2006, p. 842).
56
“It therefore entails larger front-end transaction costs, but lower back-end enforcement costs than a vague
term that leaves the court with a broader space.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 840).
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quantas incertezas existem nesses fatos, se isso será uma vantagem ou desvantagem e
qual a melhor maneira de abordá-los no contrato57.
Os autores alertam que a escolha de normas gerais não é perfeita. Não se trata
de panaceia contratual, porém o seu uso em certas circunstâncias trará mais benefícios do
que se as partes tivessem contratado regras específicas:
Essas normas gerais podem ser uma ferramenta eficiente se a razão de os
contratos serem incompletos for o custo de se especificar idealmente cada
evento futuro e incerto. Embora as normas gerais de desempenho reduzam
os custos na fase inicial de negociação e elaboração do contrato, elas
também aumentam os custos na etapa final quanto ao cumprimento
judicial, em especial os custos com litígio e erros judiciais na aplicação de
tais normas. Em certos casos, essa troca será vantajosa, principalmente se
a probabilidade de se ingressar em juízo for baixa. (TRIANTIS, 2013a, p.
2045, tradução nossa).

É desejável que as partes utilizem tanto regras precisas quanto gerais para
endereçar diferentes obrigações e contingências. A escolha por uma ou outra opção não
é binária. Baseia-se não apenas em vantagens informacionais e custos na seleção de fatos
legais e de regras de interpretação, como mencionam os autores58. As partes poderão
definir a forma de atribuição ou o momento em que serão considerados os parâmetros de
interpretação. Inclusive, caso uma das regras escolhidas pelas partes falhe, podem, no
âmbito do contrato, delegar ao juízo a escolha de um parâmetro em substituição àquela59.
A despeito de os autores considerarem em sua análise relações com simetria
de informação, eles tecem comentários importantes sobre como uma das partes ter mais
informação que a outra influi na elaboração do contrato e nos incentivos para seu
cumprimento. Tais comentários serão relevantes para a análise dos contratos firmados
entre instituições financeiras e consumidores. Isso porque, “embora os princípios
econômicos fundamentais levem à conclusão de que contratos firmados voluntariamente
tenderão a ser eficientes, as premissas subjacentes a esses princípios devem ser

57

“The parties may view the court's hindsight as an advantage or disadvantage depending on how much
uncertainty has been resolved by the time contract performance is due.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p.
842).
58
“The choice between party-selected proxies (rules) and court-selected proxies (standards) is not an
exclusive binary choice based on relative informational advantages and the cost efficiency of proxy choice.”
(SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 848).
59
“In general, a contact might adopt a blended strategy by providing for a specific proxy and delegating to
the court the choice of a replacement if the specific proxy should fail.” (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 843).
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fundamentadas nos contratos de adesão com consumidores [...]” (MEYERSON, 1990,
p.595, tradução nossa).
Segundo os autores, “a parte que tem maior acesso às informações com
frequência pode deturpar a verdade a um custo menor do que a outra parte [...]” (SCOTT;
TRIANTIS, 2006, p. 861, tradução nossa). Ao se deslocar o ônus da prova para a parte
com mais informações60, não só se reduz o custo de obtê-las em juízo como se protege a
parte contrária do comportamento oportunista daquela. Por esse motivo, aquela deverá
apresentar no curso da ação mais evidências acerca dos fatos controvertidos do que a
parte menos informada. Nos casos em que isso já não decorra da própria lei, atribuir no
contrato o ônus probatório à parte que tem mais acesso às informações é recomendação
estratégica para quem representa a menos informada.
Não fossem as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e do
Código de Processo Civil, as instituições financeiras que assumissem para si o ônus
probatório seriam mais bem avaliadas pelos consumidores do que aquelas que atribuíssem
tal ônus aos consumidores:
A estratégia de se permitir aos empregados a discricionariedade de
conceder benefícios específicos além daqueles previstos em contratos de
adesão pode ser vista como uma forma sofisticada de a empresa aumentar
sua receita por meio da lealdade de seus consumidores existentes e
estabelecer uma boa reputação para atrair novos. [...] Refere-se a isso como
estratégia de se concederem benefícios discricionariamente. (JOHNSTON,
2006, p. 877, tradução nossa).

Todavia, não se pode afirmar que elas teriam menor número de ações nas
quais o consumidor discuta o contrato quando comparadas às outras. A atribuição do ônus
da prova em benefício ao consumidor facilita seu acesso em juízo, o que pode até
aumentar o número de ações propostas.
Não obstante, deve-se ter em mente que as escolhas contratuais não são
inofensivas. Elas influenciam na execução do contrato e na sua interpretação em caso de
litígio. A alocação do ônus da prova afeta, como mencionam Robert Scott e George

60

“Art. 373, § 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que
o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus
que lhe foi atribuído.” (BRASIL, 2015).
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Triantis, as estratégias processuais e os custos a que as partes estarão sujeitas. Para eles,
quando os custos com a produção de prova são maiores para o autor da ação, é menos
provável que ele ingresse em juízo.
Outro efeito é apontado pelos autores em consequência desse fato,
dependendo do contexto em que se insere: caso existam menos ações ajuizadas, isso
“pode enfraquecer os incentivos de desempenho do réu, causando um aumento no
inadimplemento por parte do réu e um consequente aumento na expectativa de
recuperação dos autores”. (SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 863, tradução nossa).
Mas será correto dizer que quanto mais ações forem ajuizadas pelos
consumidores, mais incentivos terão as instituições financeiras em cumprir o contrato, até
como forma de diminuir a expectativa de ganho dos consumidores que ajuizaram ações?
Robert Scott e George Triantis deixam de investigar um aspecto importante (o qual talvez
seja próprio da realidade brasileira): como o elevado número de ações em que se discuta
certo modelo de contrato influencia nas decisões proferidas. Aliás, caso seja possível
inferir sobre uma tendência de decisões judiciais, a parte poderá se utilizar da redação do
contrato para induzir estrategicamente litígios em benefício próprio.
Robert Scott e George Triantis deixam de abordar como o contract design
desenvolve a questão da tipicidade ou atipicidade do contrato. Um contrato típico é aquele
que decorre do regime legal. A lei é a fonte primária dos direitos e deveres das partes
sobre determinado tipo de negócio, tal como a compra e venda. A atipicidade de um
negócio jurídico confere maior liberdade às partes no design contratual.
Claro que isso não significa que as partes estarão isentas de observar as
normas gerais de Direito Civil para contratar. Trazer a tipicidade ou atipicidade no
contrato, naquilo que for lícito e permitido, pode ter efeitos positivos sobre o modelo de
negócio pretendido pelas partes. Para compreender isso, bastam os modelos propostos
por meio de plataformas digitais de uso compartilhado ou de aproximação entre usuários.
Se há benefícios econômicos de um lado, existem riscos à atividade do outro. Esses
modelos de negócios, que visam explorar o limite da atipicidade, não raro são
questionados em juízo: se há ou não a prestação de serviços para fins da incidência de
tributos; se presentes ou não os requisitos para a configuração de relação de emprego.
Essas discussões são motivadas principalmente pela dificuldade de se interpretar à luz da
legislação vigente o modelo de negócio jurídico inovador.
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Ian Ayres e Robert Gertner entendem que “se é custoso, para os tribunais,
determinar o que as partes teriam querido, seria mais eficiente escolher a regra padrão
que induz as partes a contratarem explicitamente [...]” (AYRES; GERTNER, 1989, p. 93,
tradução nossa). Mais uma vez, o racional econômico aponta uma solução possível. Se
os benefícios ao se propor a atipicidade do negócio jurídico superarem os riscos de
decisões judiciais contrárias ao modelo proposto, o contrato será eficiente. Se as decisões
judiciais contrárias superarem o benefício pretendido, a menos que ocorram alterações na
lei para torná-lo negócio jurídico típico, as partes serão obrigadas a repensar os termos
do contrato para mitigar os riscos naquilo que for possível:
Mudanças na regulação criam oportunidades para inovação. [...] As partes
são motivadas a entrar em novas transações ou a reestruturar as existentes
para evitar custos regulatórios. De maneira similar, os resultados dos
litígios podem desencadear a inovação. Entendimentos legais que
interpretem mal ou derrubem uma disposição contratual convidam à
abordagem criativa para esclarecer ou ressignificar a intenção contratual
das partes. (TRIANTIS, 2013b, p. 193, tradução nossa).

A tipicidade e a atipicidade do regime contratual devem ser incluídas na
análise dos custos com litígios. A realidade desses novos modelos de negócios favorece
e enriquece, nas palavras de Wanderley Fernandes, “formas complexas de contratação”,
cujos riscos e custos, incluídos os decorrentes de litígios, devem ser considerados e
alocados pelas partes segundo critérios objetivos61.
A teoria de Robert Scott e George Triantis é fundamentalmente centrada na
visão de como os tribunais decidem e como isso pode ser incorporado ao contrato. E
mesmo que as partes tenham criado regras contratuais com esse intuito, não se afasta a
possibilidade de ajuizarem ações para questionar o contrato.
Embora não mencionada pelos autores, o contract design como ferramenta
em litígios desempenha a função de moldar a própria decisão judicial. Esse entendimento
é encontrado implicitamente no estudo de Robert Hillman sobre revisão judicial de
contratos de longa duração. Segundo ele, “ao se ajustar um acordo muito bem elaborado
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“Como podemos ver, a realidade dos negócios poderá ser bastante rica para determinar formas complexas
de contratação; porém, um critério bastante objetivo de alocação dos riscos é a capacidade da parte que o
assume de mitigá-lo ou reduzi-lo da maneira mais eficiente, entendida a eficiência como redução de custos
e maior segurança do próprio empreendimento.” (FERNANDES, 2013, p. 60).
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pelas partes, os tribunais ameaçariam a liberdade contratual, produziriam incertezas e
impediriam o planejamento”. (HILLMAN, 1987, p. 2, tradução nossa).
Sobre o tema, Ian Ayres e Robert Gertner indicam que “o comportamento
estratégico das partes na formação do contrato pode justificar a interpretação estratégica
do contrato pelos juízes [...]” (AYRES; GERTNER, 1989, p. 94, tradução nossa).
Corrobora com essa função conformadora o ensinamento de Newton de Lucca sobre a
atividade de interpretação: “A atividade do intérprete do contrato não pode ser
inteiramente livre, pois existem comandos legais que indicam um caminho a ser
percorrido por ele, seja na interpretação da própria lei, seja na do contrato.” (LUCCA,
2006, p. 186).
Se escolhas contratuais são feitas a partir de discussões judiciais para evitar
ou mitigar o próprio risco de um litígio, o contrato que assim procede, no caso de ser
discutido em juízo, avoca para si a necessidade de readequação para usos futuros. Da
mesma forma, a mudança de um entendimento judicial enseja a revisitação das minutas
anteriormente utilizadas.
Posto isso, cabem os questionamentos adicionais: como será julgado o litígio
no qual se discuta questão contratual em que as partes investiram mais nos seus termos e
instituíram regras específicas de interpretação, princípios gerais, formas diversas de
distribuição do ônus probatório etc.? A interpretação do juiz será a mesma caso não
existisse o contract design aplicado àquele contrato e, por conseguinte, ao próprio litígio?
Quem responde mais aos incentivos criados pelo design com relação aos litígios: as partes
ou o juiz?
Falta na teoria de Robert Scott e George Triantis uma identificação mais clara
de a quem se destina o contract design. Serve ele às partes, aos julgadores ou a ambos?
Tal destinação é a mesma em todos os momentos de um contrato? As partes investem em
contratar estruturas para evitar o juiz, mas, se mesmo assim surgirem conflitos, deverão
se sujeitar à decisão daquele. Como dialogar por meio do contrato com o juiz? Basta a
contratação de termos vagos ou precisos?
A prática da teoria do contract design de antecipação de litígios carece de
estudos de campo e, principalmente, de maturação. Porém, considerando o que já ocorre
com a adoção de convenção de arbitragem, o juiz não deixará de considerar que as partes
têm competência e autonomia para criar regras que lhes façam mais sentido.
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Apesar de faltarem dados, permitir que as instituições financeiras e os
consumidores, eventualmente representados por associações de consumidores, possam
discutir e acordar sobre os termos do contrato de crédito pode incentivar taxas de juros
menores, diminuir o risco de inadimplência e o número de ações em que se discuta
abusividade de cláusulas.
Em tempo, duas perguntas de George Triantis servem para provocar as partes
e os profissionais que atuam em contratos, em particular as instituições financeiras no
caso deste estudo: “As partes (e os seus advogados) são adequadamente incentivadas a
inovar e incorporar essas inovações em seus contratos?” (TRIANTIS, 2013a, p. 2061,
tradução nossa). Como demonstrar o valor que um contrato mais eficiente oferece ao
endereçar contingências, ajustar incentivos e questões relacionadas a litígios?62
Acrescenta-se: quais os incentivos para as partes negociarem estruturas
contratuais frente ao contencioso de massa? Robert Scott e George Triantis deixam de
considerar que a forma pela qual as partes postulam em juízo é um grande desincentivo
ao contract design. Petições iniciais e defesas padronizadas, assim como minutas
contratuais utilizadas há um bom tempo e decisões judiciais em um mesmo sentido,
afastam qualquer incentivo para inovar o contrato.
Saber fazer escolhas sobre quais estruturas contratuais utilizar no caso
concreto para evitar ou mitigar futuras discussões judiciais transformará o bom
profissional em exímio conhecedor do alcance que as disposições consubstanciadas na
manifestação da vontade das partes podem ter.
A prática do contract design servirá para, além disso, avaliar com critérios
objetivos a reputação do fornecedor e se o modelo de negócio será rentável, na medida
em que, implementados os cuidados na alocação de riscos prejudiciais ao negócio, como
erros judiciais e interpretações conflitantes, isso reduzirá os gastos com litígios.
4

CONTRACT DESIGN APLICADO AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO

PESSOAL
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“For example, how would a client value the incremental benefit of high-quality over low-quality
contracts? (…) The value of a contract stems largely from the incremental incentive benefit effect of legal
enforcement. A “better” document, therefore, might be one that addresses additional contingencies and
thereby fine-tunes incentives or one that reduces expected costs of dispute resolution.” (TRIANTIS, 2013b,
p. 180).
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A complexidade, a incompletude e os custos de transação para negociação,
elaboração, execução e discussão judicial dos contratos legitimam o uso de estratégias de
simplificação, antecipação de fatos e matérias de direito para se ter contratos melhores e
mais eficientes na alocação de riscos e na compreensão das partes.
Incentivar a compreensão dos contratos tende a agregar valor aos produtos ou
serviços oferecidos pelos fornecedores aos consumidores. Permitir que os consumidores
escolham certas opções do contrato possibilita aos fornecedores explorarem novos
modelos de negócios. A partir disso, mitigam-se riscos específicos para cada escolha
feita. É dessa maneira que o contrato, além de tratar dos riscos com eficiência, serve como
instrumento de incentivo e de reputação.
Se, por um lado, há chances de ganhos de reputação e de compreensão, por
outro, não é possível afirmar se contratos melhores reduzirão o número de litígios nos
quais são discutidos os seus termos. Ou o oposto, se o fato de os consumidores estarem
mais informados não aumentaria a quantidade de ações ajuizadas. A avaliação dessas
premissas demanda extensa pesquisa, cuja dificuldade principal é a de estabelecer
métricas de avaliação cruzadas entre as práticas contratuais e as decisões judiciais. Como
criar incentivos diante dessa interação?
Antever como os litígios que envolvam contratos elaborados com essas
finalidades serão julgados é incerto. Isto é, se práticas contratuais eficientes promoverão
melhores julgamentos. Afinal, litigiosidade é eficiência? Ou, no pior cenário, se
deixariam de ser aplicados os princípios e as regras protetivas, como a interpretação do
contrato favorável ao consumidor, na medida em que se demonstre que ele conhecia os
termos do contrato. Portanto, relativizando princípios como a vulnerabilidade e a
hipossuficiência. Em que medida o design é benéfico e para quem?
Aplicar a teoria do contract design aos contratos em geral é uma tentativa de
prever os efeitos para as partes e para os julgadores, respectivamente, durante as fases do
contrato e por ocasião do surgimento das controvérsias que discutem as suas cláusulas.
Essa é a proposição com o trabalho: identificar como o contract design contribui para
evitar decisões judiciais desfavoráveis a um modelo de negócio e alocar os riscos em
benefício às partes. Adicionalmente, este estudo tem como objetivos testar a teoria do
contract design em relações contratuais assimétricas e identificar no ordenamento
jurídico brasileiro os limites à sua aplicação.
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A doutrina estrangeira adota como premissa para o contract design relações
simétricas, embora não descarte a possibilidade de aplicá-lo às assimétricas. Logo, há o
desafio adicional de escolher um modelo de negócio inserido em um ambiente com
assimetria de informação, onde há incidência de princípios e de regras protetivas em favor
da parte menos favorecida e preferência pela adoção de contrato por adesão.
A preferência pelo contrato de adesão se deve à impossibilidade de a parte
aderente negociar, discutir ou alterar substancialmente o conteúdo dos termos
preestabelecidos pela outra. Não há meio termo: ou o aderente aceita os termos impostos,
ou desiste do negócio jurídico proposto.
A modalidade, quando inserida em um ambiente de relações de consumo e
utilizada em larga escala por parte do predisponente (quem propõe o negócio), tende a
criar um ambiente muito assimétrico. Isso sem mencionar questões de ordem econômica
de concentração de mercado, de oferta e procura de produtos ou serviços.
Bastava, portanto, para fins deste estudo, escolher um setor econômico que
apresentasse, além das características citadas, alta litigiosidade em que se discuta a
configuração de práticas abusivas.
Na pesquisa coordenada por Daniela Monteiro Gabbay e Luciana Gross
Cunha para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apontou-se que a vasta oferta de
crédito ao consumidor e a forma pela qual as instituições financeiras a oferecem motivam
a busca do Judiciário pelos consumidores:
Mais recentemente, tem se verificado uma vasta oferta de crédito ao
consumidor pelas instituições financeiras. A procura e a concessão de
crédito pessoal têm crescido bastante [...]. De 1999 a 2008, a operação de
crédito com recursos livres para pessoa física passou de R$ 22,4 bilhões
para R$ 346,9 bilhões. [...] Embora esses dados possam ser considerados
positivos, alguns entrevistados criticam o modo pelo qual é feita esta oferta
de crédito às pessoas físicas. Por ela ser realizada de forma intensiva e nem
sempre ser apoiada em uma publicidade transparente, a ostensiva oferta de
crédito pessoal passa a ser um potencial gerador de conflito. No que diz
respeito à informação transmitida ao se oferecer o crédito, detectou-se, a
partir das entrevistas, que essa publicidade é feita de forma muito
sedutora, na medida em que destaca apenas os benefícios do novo
produto/serviço, omitindo informações fundamentais sobre o que o
fornecedor está colocando à disposição do consumidor. Além disso, são
comuns propagandas que estimulam o consumidor a se endividar
(“pegue dinheiro sem consulta no SPC, sem consulta ao SERASA”). [...]
Os problemas envolvendo a tomada de crédito e o endividamento têm sido
levados, cada vez mais, aos PROCON’s e à apreciação do Poder Judiciário
pelos consumidores que se sentem lesados em seus direitos. (ESCOLA DE
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DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,
2010, p. 115-117, grifo do autor).

As pesquisadoras concluíram que o aumento na judicialização dos contratos
decorre não apenas da ampliação da oferta de crédito, “mas também em virtude da falta
de informação transmitida pelo fornecedor. [...] A deficiência da informação é
apontada como o cerne dos problemas entre o consumidor e o fornecedor [...]”
(ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,
2010, p. 117-118, grifo do autor).
Além da falta de clareza das informações, identificou-se a tendência de
resistência das instituições financeiras em aplicar os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor e, em decorrência disso, ser muito comum a discussão sobre abusividade de
cláusulas contratuais:
A existência de cláusulas abusivas nesses contratos é um fator que
contribui para o aumento da litigiosidade. Tal aspecto da relação contratual
pode estar diretamente relacionado com o endividamento, pois o
consumidor se endivida, muitas vezes, em razão da adoção pelos bancos
de práticas abusivas, consubstanciada em cláusulas contratuais de difícil
compreensão ao consumidor. (ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO
DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2010, p. 121, grifo do autor).

Em pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná para o CNJ sobre
demandas repetitivas relativas ao sistema de crédito no Brasil, constatou-se
um aumento significativo da judicialização de negócios jurídicos
bancários, tendo por objeto, em sua maioria, “as modalidades de operações
creditícias que envolvem pessoas físicas [...]”. [...] Portanto, a expansão
nas operações de crédito pode ser apontada como uma causa relevante para
o aumento dos processos judiciais distribuídos em que as instituições
financeiras são partícipes e nos quais se pleiteia buscas e apreensões
decorrentes de inadimplência em arrendamentos mercantis ou alienações
fiduciárias de automóveis; revisões contratuais no pertinente a juros em
créditos diretos ao consumidor e outras formas de mútuo; cobranças
decorrentes de inadimplência em créditos consignados diretamente em
folha de pagamento, bem como discussões quanto aos critérios dessas
cobranças; discussões relativas a cobranças e revisões dos critérios dessas
cobranças no que se refere a cartões de crédito. (PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, 2010, p. 64-66).

Como destacado na pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
as principais causas para o endividamento dos consumidores e o aumento da
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judicialização dos contratos decorrem da expansão nas operações de crédito, da demanda
reprimida por crédito e da assimetria de informação63.
Além dos motivos identificados nas pesquisas, os seguintes fatos foram
decisivos para a escolha do contrato de empréstimo pessoal como objeto de estudo para
o contract design: (i) existem atualmente instituições financeiras que operam apenas em
ambiente digital; (ii) houve ampla divulgação em veículos de mídia 64 de que os
consumidores devem escolher instituições que promovam transparência na contratação
de produtos e serviços; (iii) a provocação feita por Siegel de que é necessário simplificar
as minutas de contratos de empréstimo, pois são muito complexas e de difícil leitura; (iv)
as discussões sobre ativismo judicial e justiça distributiva, visto que há decisões que
consideram abusivas por excelência as condutas das instituições financeiras, em especial
os juros remuneratórios praticados, apenas por serem acima das taxas de juros de
mercado, sem compreender a racionalidade do negócio jurídico e os impactos
macroeconômicos que geram em toda a cadeia de crédito65.
O contrato de empréstimo pessoal oferecido aos consumidores é modalidade
de mútuo ao qual se aplicam, no que for compatível, as disposições previstas nos artigos
586 e seguintes do Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 4.595,
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“Tal comportamento é explicado pela presença de assimetria de informações nessas modalidades de
crédito: um banco tem mais informação sobre as características de seus clientes do que seus concorrentes,
e devido aos problemas de seleção adversa, torna-se muito difícil atrair clientes de boa qualidade (bons
pagadores) sem que os benefícios e ofertas concedidos também atraiam clientes de baixa qualidade.”
(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, 2010, p. 77).
64
Disponível em: <https://blog.nubank.com.br/asterisconao/>; <https://www.istoedinheiro.com.br/1o-deabril-nubank-faz-campanha-pedindo-transparencia-enquanto-a-microsoft-proibe-brincadeiras/>; e
<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/28/nubank-campanha-fim-asteriscos-naturalivraria-cultura-entram-no-movimento.htm>. Acesso em: 16 de fevereiro de 2020.
65
Na pesquisa realizada por Bruno Meyerhof Salama sobre decisões judiciais em que se discute a validade
das taxas de juros em financiamentos de automóveis com alienação fiduciária, o autor aponta que há uma
correlação entre o aumento da taxa de juros e as vitórias judiciais dos devedores: “Um comentário
importante acerca da fundamentação das decisões pesquisadas, no entanto, é o de que não encontramos
decisão em que o juiz tenha dito que não compete ao Poder Judiciário perquirir sobre a abusividade de taxas
de juros. Mesmo os votos contrários ao tabelamento pelo Poder Judiciário da taxa de juros, ainda assim
costumam conter a ressalva de que a abusividade deve ser analisada no caso concreto [...] Ainda assim,
tudo leva a crer que a razão principal para a aceitação de pedidos de redução/revisão contratual seja
realmente a de que os juízes considerem as taxas de juros dos contratos analisados como “abusivas”. Em
síntese, temos o seguinte. No Brasil, é comum os devedores contestarem a taxa de juros dos contratos. Este
estudo enfocou os litígios envolvendo o financiamento de automóveis sob alienação fiduciária no estado
de São Paulo. Os dados mostraram que a maioria dos pleitos judiciais visando à redução das taxas de juros
é rejeitada, porém uma parcela não desprezível é aceita. Além disso, a proporção de casos aceitos aumenta
conforme aumentam as taxas de juros do contrato em disputa. Esses resultados são consistentes com a
hipótese orientadora deste trabalho, isto é, a de que conforme os juros aumentam há uma tendência à maior
incidência de vitórias dos devedores.” (SALAMA, 2016, p. 29).
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de 31 de dezembro de 1964, e nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN)
do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 3.517, de 6 de dezembro de 2007, e nº 4.197, de
15 de março de 2013. O objeto deste contrato é a intermediação de recursos em moeda
corrente mediante a restituição pelo consumidor (mutuário) à instituição financeira
(mutuante) do valor principal emprestado, acrescido dos juros remuneratórios (também
denominados compensatórios), os quais são devidos pela disponibilidade monetária
contratada.
Por regulamento, as instituições financeiras estão obrigadas a informar ao
consumidor que contratar empréstimo o custo total da operação denominado Custo
Efetivo Total (CET). O CET é expresso na forma de taxa percentual calculada nos termos
da Resolução nº 3.517, de 6 de dezembro de 2007, e considera “os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato,
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas” do consumidor.
Há tempos se discute no Judiciário se (i) o Decreto nº 22.626, de 7 de abril de
1933, conhecido por Lei de Usura, é aplicável às instituições financeiras; (ii) existem
limites às taxas dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras; (iii) é
obrigatório observar as taxas médias de juros remuneratórios das operações de crédito,
divulgadas pelo BACEN66; (iv) o que extrapola as taxas médias de juros divulgadas pelo
BACEN é considerado abusivo e, portanto, enseja a revisão judicial do contrato para a
redução dos juros cobrados ao patamar das taxas divulgadas; (v) é possível a capitalização
dos juros, mesmo quando não prevista no contrato.
Apesar de o tema render uma pesquisa própria, para o presente trabalho
bastará a análise dos principais argumentos constantes nas decisões judiciais sobre os
juros remuneratórios e outras práticas consideradas abusivas para apontar soluções
possíveis, no âmbito do contract design, aos contratos de empréstimo pessoal.
Com base na tabela divulgada pelo BACEN67, foram selecionadas minutas de
contratos de empréstimo pessoal disponibilizadas na internet para identificar suas
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As taxas de juros por modalidade de crédito e instituições financeiras divulgadas pelo BACEN estão
disponíveis em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2020.
67
Disponível em:
<https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCred
ito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa%20F%C3%ADsica%20%20Cr%C3%A9dito%20pessoal%20n%C3%A3o%20consignado&parametros=tipopessoa:1;modalidade
:221;encargo:101&exibeparametros=false&exibe_paginacao=false>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2020.
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estruturas, linguagem, principais cláusulas sobre inadimplência, cobrança de juros,
pactuação sobre capitalização de juros, ônus da prova, limitação de responsabilidade,
jurisdição e outros pontos importantes para a prática do contract design. A análise das
minutas será feita com base no Quadro 1 abaixo e será descrita detalhadamente no
Apêndice B.
Quadro 1 – Análise de contrato de empréstimo pessoal
Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente em ambiente
digital?
Há indicação das taxas de juros remuneratórios
cobradas?
Há quadro resumo com o valor das prestações,
juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do valor de
juros remuneratórios, por exemplo,
demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização dos juros?
Constam previsões sobre ônus da prova?
Grafia com destaque de cláusulas de limitação de
responsabilidade
Há campos específicos para rubrica ou
consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento com base
em escolhas do consumidor (alternativa do
consumidor)?
Constam previsões específicas para a proposição
de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção de
arbitragem?
Disponível em:
Acesso em:
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A pesquisa das decisões judiciais será feita a partir da busca de decisões de
2º grau (acórdãos) no sistema de jurisprudência do TJSP, por meio do emprego das
palavras-chave “contrato”, “empréstimo”, “consumidor” e “abusiva”. Cabe a ressalva de
que a pesquisa no TJSP não é exaustiva, muito menos representativa de que os
entendimentos deste Tribunal sejam os mesmos dos demais tribunais do país. Os
argumentos identificados nas decisões servem para fins propositivos, sem a emissão de
juízo de valor sobre acerto ou equívoco por parte do órgão julgador.
Serão também realizadas pesquisas nos sistemas do STF e do STJ para
localizar acórdãos relevantes sobre a matéria em estudo, em especial aqueles sob o rito
das controvérsias repetitivas, além de súmulas aplicáveis, uma vez que estas resumem o
entendimento majoritário dos tribunais superiores.
A lista com os processos examinados do STF, STJ e TJSP constará no
Apêndice C.
Identificados os limites normativos para o contract design em contratos de
empréstimo pessoal, e com base nos argumentos encontrados na pesquisa jurisprudencial,
serão apresentas na sequência as conclusões sobre as minutas analisadas. As sugestões
sobre como elas poderiam mitigar os riscos encontrados com base no contract design
constarão das Conclusões deste trabalho.
4.1

Limites normativos
Os limites normativos para o contract design em contratos de empréstimo

pessoal celebrados entre instituições financeiras e consumidores decorrem do Código
Civil, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e dos atos normativos expedidos pelo BACEN.
Enquanto negócios jurídicos, os contratos de empréstimo pessoal devem
cumprir obrigatoriamente com os requisitos de validade no tocante à pessoa do agente,
ao objeto da relação jurídica e à forma da manifestação da vontade, previstos no artigo
104 do Código Civil, a saber: (i) agente capaz, (ii) objeto lícito, possível ou determinável
e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei.
Devem também estar livres dos vícios na emissão da vontade, como erro,
dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, previstos no Capítulo IV
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do Código Civil, bem como não incorrer nas hipóteses de invalidade do negócio jurídico
(nulidade e anulabilidade), nos termos do Capítulo V do mesmo Código, às quais
acrescenta-se a hipótese de inexistência. A despeito de estar prevista em lei, a inexistência
diz respeito à ausência dos elementos constitutivos do negócio jurídico, hipótese na qual
o negócio jurídico não chega a se formar.
Após a exposição sucinta sobre os requisitos essenciais para a validade e a
existência previstos no Código Civil aplicáveis aos contratos de empréstimo pessoal, o
passo seguinte é observar os requisitos relativos ao tipo ou à modalidade contratual
escolhida pelas instituições financeiras: a do contrato por adesão.
Embora o contrato por adesão esteja previsto no Código Civil, pelo fato de
existir uma relação de consumo na concessão do crédito pessoal, as regras do Código de
Defesa do Consumidor sobre a matéria preponderam sobre as do Código Civil, na medida
em que lei especial derroga a lei geral.
O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o contrato
por adesão deve ser redigido de forma clara, com caracteres ostensivos e legíveis, cujo
tamanho da fonte não poderá ser inferior ao corpo doze, para facilitar a leitura e a
compreensão do consumidor. Ainda que possa o consumidor inserir cláusulas no contrato
por meio de formulários, isto não lhe retira a natureza de adesão. Note que o próprio
Código de Defesa do Consumidor autoriza essa modalidade de contratação, logo é
incabível argumentar que, pelo simples fato de ser um contrato de adesão, estaria o
consumidor desobrigado do cumprimento de suas cláusulas, desde que lícitas.
No termos do §4º do citado artigo, as cláusulas do contrato por adesão “que
implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque,
permitindo sua imediata e fácil compreensão”.
Assim, os contratos de empréstimo pessoal aos consumidores que assumam
a forma de contrato por adesão deverão obedecer, cumulativamente, às demais regras do
Código de Defesa do Consumidor sobre (i) práticas comerciais em relação à oferta e à
publicidade de produtos ou serviços; (ii) vinculação e conhecimento do consumidor; e
(iii) validade de cláusulas, sob pena de serem consideradas nulas de pleno direito.
Os artigos 30 e 31 do Código em referência impõem às instituições
financeiras o dever geral de prestar, na publicidade, na oferta e na apresentação de
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produtos ou serviços, informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em português
sobre suas características, qualidades, preços, riscos, entre outros dados.
Por se tratar de forma de outorga de crédito, aplica-se o disposto no artigo 52
do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as instituições financeiras deverão
informar prévia e adequadamente aos consumidores sobre (i) preço do produto ou serviço
em moeda corrente nacional; (ii) montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros remuneratórios; (iii) acréscimos legais previstos; (iv) número e periodicidade das
prestações; e (v) soma total a pagar.
Idêntica obrigação de informar sobre os juros remuneratórios da operação de
crédito é encontrada no artigo 2º da Resolução nº 3.517, de 6 de dezembro de 2007, que
impõe o dever de a instituição financeira se certificar que o consumidor, na data da
contratação da operação, conheceu os fluxos considerados no cálculo do CET e as demais
condições vigentes na data do cálculo, bem como lhe fornecer planilha com os cálculos
elaborados.
Sobre a vinculação ao contrato, o artigo 46 do Código de Defesa do
Consumidor prescreve que o contrato não obrigará o consumidor (i) se não lhe for dada
a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, seja anterior ou
concomitantemente à formação do contrato; e (ii) ainda que lhe seja dada a oportunidade,
quando o contrato for redigido de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e
alcance. Como se observa, mesmo que não fosse a modalidade por adesão, os critérios
sobre redação, estilo e formatação das cláusulas são essenciais à contratação entre as
instituições financeiras e os consumidores.
Quanto ao conteúdo das cláusulas do contrato de empréstimo pessoal ao
consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a respeitar todas as regras dispostas
no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de serem consideradas
abusivas e, portanto, declaradas nulas de pleno direito.
No escopo do presente trabalho, merece destaque a vedação do citado artigo
51 de se estabelecer no contrato (i) obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; (ii) a inversão do ônus da prova em
prejuízo do consumidor; (iii) a utilização compulsória de arbitragem.
Ainda sobre o conteúdo das cláusulas contratuais no âmbito do contract
design, as instituições financeiras não poderão estipular nos contratos (i) multas de mora
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superiores a dois por cento do valor da prestação (Artigo 52, §1º, do Código de Defesa
do Consumidor); (ii) cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a obrigação de
indenizar por fato ou vício de produto ou serviço ou pelos riscos à saúde ou à segurança
dos consumidores (artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor); (iii) cláusulas que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas (artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do
Consumidor); e (iv) cláusulas que alterem os prazos de prescrição (artigo 192 do Código
Civil).
4.2. Principais argumentos das decisões judiciais
A pesquisa no sistema de jurisprudência do TJSP, apenas com o uso das
palavras-chave e sem considerar sinônimos, retornou 82.080 resultados, o que torna
humanamente impossível verificar todos os casos encontrados. Não se pode concluir que
tal resultado represente apenas os casos em que se discute abusividade de cláusulas de
contratos de empréstimo pessoal. No entanto, pelo fato de ser expressivo, há fundamento
suficiente para se afirmar que existem milhares de ações ajuizadas pelos consumidores
para discutir suas cláusulas sob o fundamento de abusividade.
Como apontado nas pesquisas encomendadas pelo CNJ, o resultado
encontrado sem dúvida decorre da incerteza que existiu no passado sobre a matéria, da
dificuldade na compreensão das minutas contratuais e dos cálculos dos juros
remuneratórios, do cenário socioeconômico e da demanda reprimida por crédito. Todavia,
é também causa do assombroso número de ações revisionais a identificação de um nicho
de oportunidade por parte dos advogados.
As principais discussões encontradas nos julgados analisados sobre contratos
de empréstimo pessoal são: (i) aplicação do Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, e
do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras; (ii) cobrança das taxas
dos juros remuneratórios; (ii) possibilidade de capitalização dos juros remuneratórios;
(iii) substituição da “Tabela Price”68; (iv) cobrança de tarifas; e (v) cobrança de comissão
de permanência.
68

Sobre a “Tabela Price” convém citar os ensinamentos de José Dutra Vieira Sobrinho. Inclusive, na
mencionada obra, o autor demonstra matematicamente a necessidade de revisão das regras que restringem
a capitalização de juros: “o sistema de prestações mensais iguais é seguramente o mais utilizado no mundo
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Muitas dessas discussões estão pacificadas pelo STF e pelo STJ 69 pela
sistemática de recursos repetitivos e súmulas. Como o escopo deste trabalho é identificar
os riscos judiciais e propor soluções contratuais, e não discorrer sobre todos os
argumentos jurídicos presentes em tais julgados, opta-se por fazer referência expressa às
discussões pacificadas e apontar as situações em que há maior possibilidade de a redação
contratual diminuir o risco de revisão judicial e contribuir com o entendimento do
consumidor sobre o produto ou serviço contratado.
A não aplicação do Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, e a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, incluídas as cooperativas de
crédito e as administradoras de cartão de crédito70, são encontradas na Súmula 596 do
STF71 e na Súmula 297 do STJ72.
Sobre a cobrança da taxa de juros remuneratórios, entendeu-se que (i) a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) não pode ser utilizada
como parâmetro para a limitação de juros remuneratórios, tampouco está limitada ao
percentual de 12%73 ou se aplicam as disposições dos artigos 406 e 591 do Código Civil74;
(ii) sua estipulação superior a 12% ao ano ou mesmo à taxa média de mercado, por si só,
não configura abusividade do contrato75; (iii) admite-se a revisão das taxas contratadas

nas operações de empréstimos e financiamentos. No Brasil, e apenas no Brasil, esse plano é conhecido por
“Sistema Price”, ou simplesmente Tabela Price, [...] também é conhecido por Sistema Francês de
Amortização.” (SOBRINHO, 2012, p. 38).
69
Vide a edição de nº 48 da “Jurisprudência em Teses” do STJ. Disponível em:
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2020.
70
BRASIL. STJ. Súmula 283. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras
e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. (Súmula
283, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201).
71
BRASIL. STF. Súmula 596. As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional. Data de Aprovação: Sessão Plenária de 15/12/1976. Fonte de Publicação: DJ
de 03/01/1977, p. 7; DJ de 04/01/1977, p. 39; DJ de 05/01/1977, p. 63.
72
BRASIL. STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).
73
BRASIL. STF. Súmula Vinculante 7. A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar. Data de Aprovação: Sessão Plenária de 11/06/2008. Fonte de
Publicação: DJe nº 112 de 20/06/2008, p. 1. DOU de 20/06/2008, p. 1. Súmula 648. A norma do § 3º do
art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha
sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. Data de Aprovação: Sessão Plenária de
24/09/2003. Fonte de Publicação: DJ de 09/10/2003, p. 3; DJ de 10/10/2003, p. 3; DJ de 13/10/2003, p. 3.
74
BRASIL. STJ. REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009.
75
BRASIL. STJ. Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).
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em situações excepcionais, podendo ser alterada se reconhecida e demonstrada sua
abusividade no caso concreto, por meio de dilação probatória e com base na média
observada para a mesma espécie de contrato76; (iv) na ausência de pactuação em contrato
ou na impossibilidade de se comprovar a taxa contratada, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor77; (v) não pode ser confundida com a taxa
de juros do CET, pois esta engloba, além dos juros remuneratórios, tarifas, impostos,
encargos e demais despesas relacionadas à operação de crédito; e (vi) não pode ser
cumulada com a comissão de permanência na hipótese de inadimplência.
Aliás, a Súmula 381 do STJ78 reforça a necessidade de se demonstrar no caso
concreto a abusividade na cobrança de juros remuneratórios, sendo vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários. No entanto,
apesar de a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, ser um referencial para
a verificação de abusividade no caso concreto, não há consenso sobre quantas vezes os
juros remuneratórios praticados devem superá-la para serem considerados abusivos79.
Quanto à possibilidade de capitalização dos juros remuneratórios80, prevalece
o entendimento de que: (i) é permitida com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados a partir de 31 de março de 2000, desde que pactuada de forma expressa e clara;
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BRASIL. STJ. REsp 1487562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 25/11/2014, DJe 03/06/2015.
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BRASIL. STJ. REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 19/05/2010 e REsp 1112880/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010. Súmula 530. Nos contratos bancários, na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela
falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
(Súmula 530, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
78
BRASIL. STJ. Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas. (Súmula 381, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013,
DJe 05/05/2009).
79
Existem julgados no sentido de considerar abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao
triplo do valor da taxa média de mercado.
80
BRASIL. STJ. REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012 e REsp
1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe
13/03/2017. Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula
539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
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(ii) a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada81.
Em relação à “Tabela Price”, foram identificados os seguintes argumentos:
(i) é perfeitamente possível o seu uso tendo em vista o permissivo legal; (ii) não acarreta
o anatocismo; e (iii) torna-se irrelevante sua discussão, uma vez que é lícita a
capitalização dos juros remuneratórios. No mais, identificou-se nos julgados que a sua
substituição pelo “método de Gauss” é equivocada, pois este método utiliza progressão
aritmética e, portanto, não serve como sistema de amortização.
Sobre a cobrança de tarifas82, decidiu-se que: (i) nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada; (ii) há abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de serviços prestados por terceiros sem a especificação de tais serviços; (iii) é
abusivo cobrar por serviço não efetivamente prestado; (iv) na cobrança por serviços, há a
possibilidade de controle por onerosidade excessiva, inclusive para reajustá-la à média
revelada pelo BACEN à época da contratação; e (v) a partir de 30 de abril de 2008, a
cobrança por serviços bancários aos consumidores ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma expedida pela autoridade monetária.
Por fim, entende-se pela possibilidade de cobrança da comissão de
permanência, desde que o seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato83.
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BRASIL. STJ. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
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BRASIL. STJ. REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018; REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018; REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018; e REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013. Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
83
BRASIL. STJ. REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010; e REsp
1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010. Súmula 472. A cobrança de
comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual. (Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012); e Súmula 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
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4.3

Conclusões sobre as minutas analisadas
As minutas analisadas são muito diferentes entre si no tocante à redação e ao

conteúdo das cláusulas. Apenas em uma minuta consta um resumo de contrato e, em
outra, os campos referentes ao CET são apresentados no início do corpo do documento.
Para todas as demais, o CET da operação de crédito é tratado como parte acessória do
contrato, seja como documento em separado ou por estar disponível para acesso e
consulta por meio digital.
Apesar da frequente redação de que o CET foi disponibilizado ao consumidor
contratante do empréstimo, não há como saber se o documento foi de fato disponibilizado.
Isso poderia ser resolvido no âmbito do próprio contrato. Bastaria um campo específico
para rubrica ou para manifestar o aceite do consumidor (caixa de seleção ou checkbox),
em caso de contratação exclusivamente por meio digital.
A maioria das minutas tem controle de versão ou mesmo registro em Ofício
de Registro de Títulos e Documentos. Para as minutas que não têm esse tipo de controle,
em especial aquelas disponibilizadas apenas em ambiente digital, há prejuízo aos
consumidores, uma vez que suas cláusulas poderão ser alteradas sem que lhes seja dada
ciência, cabendo a estes guardar uma cópia impressa da minuta à época da contratação.
Em algumas minutas não há referência expressa à contratação de
capitalização de juros, motivo que pode ensejar o afastamento de sua cobrança, como
observado nas decisões judiciais analisadas.
As minutas na sua maioria deixam de cumprir com os requisitos formais
previstos no Código de Defesa do Consumidor quanto ao destaque de cláusulas que
limitam direitos dos consumidores, o que pode ensejar a discussão sobre a nulidade das
cláusulas em questão.
A utilização de redação clara e objetiva é outro requisito que deixa a desejar.
Inclusive, a instituição financeira que apresenta resumo do contrato não adota linguagem
simplificada, ao contrário do que se poderia esperar. A utilização da segunda pessoa
indireta para se referir ao consumidor, não obstante seja desejável, não tem o condão, por

contratado. (Súmula 296, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129). Súmula
294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. (Súmula 294,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).
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si só, de facilitar a compreensão do contrato. De nada adianta se referir ao cliente como
“você” e continuar a utilizar parágrafos longos e palavras difíceis.
Em nenhuma das minutas são utilizados recursos visuais ou gráficos para
demonstrar as obrigações dos consumidores quanto ao pagamento das parcelas, total do
empréstimo contratado, percentual dos juros sobre o valor principal, saldo remanescente
a pagar etc.
Para as operações de empréstimo contratadas por meios digitais, não são
todas as minutas que preveem o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do
Código de Defesa do Consumidor. Ainda que tal obrigação decorra da lei, constar a
possibilidade no contrato facilita o exercício dos direitos do consumidor.
As instituições financeiras que elegeram como regra de foro Comarca
diferente da do domicílio do consumidor não poderão alegar em preliminar de mérito a
incompetência, uma vez que é garantida ao consumidor a facilitação de acesso e de defesa
de seus direitos em juízo. Apenas três instituições financeiras apontaram canais para a
solução amigável de dúvidas ou controvérsias decorrentes do contrato de empréstimo
pessoal celebrado.
Diante dos aspectos normativos aplicáveis, dos principais argumentos
jurídicos presentes nas decisões judiciais verificadas e das minutas analisadas, há
fundamentos para embasar o benefício que as instituições financeiras e os consumidores
teriam mediante a aplicação do contract design. Pelo que se observou, as minutas
verificadas são ineficientes em face das principais discussões judiciais sobre as operações
de crédito pessoal com consumidores.
A partir da identificação do risco de discussão judicial das taxas de juros
remuneratórios contratadas, da cobrança por serviços acessórios ao empréstimo pessoal
e da capitalização de juros, a questão seguinte é saber se há interesse das instituições
financeiras em mitigá-lo.
Para tanto, as instituições financeiras deverão comparar os custos necessários
para adequar os contratos de empréstimo pessoal com os gastos de defesa, de
acompanhamento processual e aqueles decorrentes de condenações judiciais. Além disso,
as instituições financeiras poderão estimar como a readequação das minutas influenciará
na celebração de novos negócios e no aumento do valor reputacional.
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No entanto, a utilização de minutas contratuais mais sensíveis aos riscos
identificados neste trabalho não necessariamente diminuirá o número de novas ações
ajuizadas pelos consumidores. Isso porque podem ser discutidos outros pontos do
contrato que não os riscos identificados e, pelo que se constatou, apesar de a
jurisprudência ter entendimento reiterado sobre alguns temas, esse fato por si só não
afastou os argumentos deduzidos pelos consumidores em sentido contrário. O argumento
dos consumidores sobre a aplicação de Lei de Usura às instituições financeiras comprova
esse ponto. Como já exposto, enquanto não houver mudança na forma em que são
ajuizadas e julgadas as demandas sobre crédito pessoal, serão menores as chances de
minutas de contratos mais benéficas aos consumidores.
Por outro lado, a opção entre gastar mais com a redação e a revisão das
cláusulas de um contrato ou com a defesa em juízo competirá exclusivamente às
instituições financeiras. Preferir um contrato menos complexo, simplificado e estratégico
na alocação de riscos é uma escolha que deve ser tomada racionalmente. Não há contract
design sem escolha ponderada. Como criar incentivos às partes, em especial aos
consumidores, por meio do contrato, para evitar discussões judiciais sobre pontos que já
se encontram pacificados pelos julgadores?
5

CONTRACT DESIGN COMO SERVIÇO
O contract design deve ser entendido como um serviço que extrapola o

simples ato de se elaborar e interpretar um contrato. Contém em si o compromisso de
eficiência contratual, por meio do qual é possível mitigar riscos pela simplificação ou
pela antecipação de questões a serem discutidas em juízo.
Como serviço, traz a ideia de aprimoramento do contrato pela experiência dos
usuários do contrato. Não é um ato pontual, que se inicia nas tratativas e se encerra com
a versão final do contrato e a assinatura das partes. É um serviço contínuo que considera
desde a etapa inicial a possibilidade de aprendizado, revisão, integração e renegociação84.
Nele estão contemplados os efeitos que repercutirão na cadeia obrigacional e no âmbito
judicial. Há um propósito integrado em seu uso. Considerá-lo como um serviço traz a
84

“O contract design deve não apenas antecipar os efeitos decorrentes de litígios, mas também considerar
todos os outros processos relacionados à fase final do contrato, como a renegociação e a autocomposição.”
(SCOTT; TRIANTIS, 2006, p. 878, tradução nossa).
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perspectiva de se criar novas formas de contratar, de melhorar as existentes e avançar
quanto à solução das controvérsias oriundas do contrato.
Na primeira parte desta Seção, o contract design será abordado a partir do
mapeamento do processo de contratação. A experiência das partes e dos demais agentes
envolvidos na elaboração e execução dos contratos será a ferramenta para se criarem
modelos contratuais baseados em confiança e reputação.
A segunda parte tratará das interações entre contratos e tecnologia. No
mercado existem atualmente várias empresas que prestam serviços e oferecem softwares
para otimizar rotinas de elaboração e de gestão de contratos. Para a discussão do assunto
no âmbito do contract design, serão apresentados alguns exemplos e ideias de como a
inovação tecnológica poderá beneficiar a elaboração e o cumprimento dos contratos.
Na última parte desta Seção, será apresentado um esquema para a aplicação
das práticas de contract design, com o objetivo de mapear as interações entre fornecedor
e consumidor e de orientar a definição estratégica de cláusulas contratuais no
fornecimento de bens ou serviços.
O referido esquema não se limita apenas às relações entre os contratantes. A
identificação das interações entre a contratação do fornecedor pelo consumidor pode ser
amplamente utilizada pelos profissionais de direito tanto para redigir o contrato quanto
para julgar os conflitos dele decorrentes, uma vez que favorece o mapeamento da vontade
das partes em contratar certo negócio jurídico, bem como de suas responsabilidades e
direitos.
Sua utilização não só beneficia os contratantes, mas também auxilia na
interpretação e integração de lacunas que possam nele existir. Considerar que o contrato
tem vários destinatários possibilita mapear as relações existentes para além das partes
contratantes. Isso reforça a iteratividade do contract design entre as estratégias do
contrato e as decisões judiciais anteriores e posteriores à adoção daquelas.
As possíveis interações entre as partes contratantes e o juiz, todos na
qualidade de atores desse sistema ou programa contratual, tendem a favorecer a criação
de modelos contratuais melhores por meio de processos de empatia, colaboração e
experimentação.
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5.1

Contract design baseado na experiência
Apesar de o setor de serviços receber historicamente menos investimentos em

pesquisa e desenvolvimento tecnológico quando comparados a outros setores da
economia85, cada vez mais ele ganha importância para as economias globais. Aliado a
esse fenômeno, é crescente o desejo das empresas em criar experiências que fidelizem os
consumidores:
Acompanhando o despertar do domínio dos serviços nas economias
mundiais, há uma ênfase crescente nas práticas de negócios na criação de
experiências significativas e memoráveis para os consumidores. A
premissa fundamental é que as empresas não podem mais competir apenas
mediante o fornecimento excepcional de seus principais produtos; devem
ir em direção à gestão da experiência do consumidor, criando com eles
vínculos afetivos de longa duração, inclusive por intermédio da cocriação
de experiências marcantes em relação a bens e serviços. (BITNER;
OSTROM; MORGAN, 2008, p. 67, tradução nossa).

Todos os serviços criam experiências para os agentes envolvidos. Do ponto
de vista do consumidor, sua experiência decorre do contato direto ou indireto com o
fornecedor. A partir desse contato, o consumidor cria expectativas e desenvolve
percepções de ordem subjetiva, incluindo aspectos comportamentais, afetivos e
cognitivos, sobre o fornecedor e a qualidade do produto ou do serviço oferecido.
Para criar valor por meio da “experiência dos consumidores”, as empresas
começaram a buscar métodos e técnicas aliadas à inovação e à visualização dos processos
de contratação de bens e serviços. É dessa forma que as empresas conseguirão reunir e
analisar, sob a perspectiva dos consumidores, as evidências que motivam as suas escolhas
e que formam o valor emocional sobre bens e serviços oferecidos. Nesse sentido, os
apontamentos de Juliano Ecco e Mariana Pimentel:
as empresas e as marcas trabalham em cima de sua própria reputação e na
construção de um valor ligado ao produto colocado no mercado. [...] É
certo que a importância desse sentimento – ou melhor, da venda desse
sentimento ou sensação – afeta distintas relações contratuais: (i) a etapa da
85

Sobre a inovação em tecnologia no Brasil, recomenda-se a leitura das pesquisas do Núcleo de Economia
Regional e Urbana da Universidade de São Paulo (NEREUS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística
(IBGE),
respectivamente,
disponíveis
em:
<http://www.usp.br/nereus/wpcontent/uploads/TD_Nereus_06_2019.pdf>.<http://www.pintec.ibge.gov.br/downloads/PUBLICACAO/P
UBLICAÇÃO%20PINTEC%202014.pdf>. Acesso em: 21 de janeiro de 2020.
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criação de um produto imbuído dessa sensação, que atravessa a atuação
conjunta de fornecedores e subfornecedores, para além da cadeia de
produção e até mesmo no ato da venda [...] e (ii) a relação entre o produto
e o ato de consumo, contendo a relação do sentimento dentro de uma
possível quebra de contrato entre fornecedor e consumidor. (ECCO;
PIMENTEL, 2019, p. 116-119).

Ao contrário de outros segmentos, os “serviços são dinâmicos e acontecem
durante um período de tempo por meio de uma sequência ou constelação de eventos ou
etapas. Seu processo pode ser visto como uma cadeia de atividades que permitem que ele
funcione adequadamente.” (BITNER; OSTROM; MORGAN, 2008, p. 68, tradução
nossa).
Logo, observar as interações entre os consumidores e o fornecedor é essencial
para compreender a cadeia das atividades envolvidas em um processo, suas ineficiências
e seus acertos 86 . Pode-se auferir a partir delas, por exemplo, como os consumidores
avaliam a prestação de um serviço e a probabilidade de eles o recomendarem.
Como apontam Bitner, Ostrom e Morgan, um diagrama ou esquema de
serviço87 pode facilitar um refinamento de detalhes envolvidos em uma etapa do serviço,
bem como criar um panorama visual e compreensível de todo o processo entre fornecedor
e consumidor88. A “experiência do consumidor” identifica o processo completo de um
serviço a partir do olhar do consumidor, ou seja, de sua maneira de agir naquela relação.
Para desenhar e administrar com eficiência essa experiência, os fornecedores
devem investigar todos os pontos de contato e os indícios que atendam ou excedam as
expectativas dos consumidores, além daqueles que influenciam suas preferências89.
A criação de um valor emocional deixa de ser acessória; “ao contrário, é o
próprio produto e com ele se confunde. As empresas buscam antever o comportamento

86

“For instance, firms can learn by being aware of technological changes and the ways consumers use
products, rather than from experience with the terms themselves.” (DARI-MATTIACCI; MAROTTAWURGLER; 2018, p. 7).
87
O modelo proposto no final desta Seção é inspirado no diagrama ou esquema de serviço a que os autores
se referem como “blueprint”.
88
“That is, service blueprint can facilitate the detailed refinement of a single step in the consumer process
as well as the creation of a comprehensive, visual overview of an entire service process.” (BITNER;
OSTROM; MORGAN, 2008, p. 69).
89
“Effectively designing and managing the customer experience requires presenting a series of clues that
function holistically to meet or exceed customer expectations. The total customer experience as influenced
by these clues evokes perceptions of service quality and ultimately value – along with perceptions of the
overall brand itself, which in turn, influence preferences and loyalty.” (BITNER; OSTROM; MORGAN,
2008, p. 69).
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de seus consumidores para, ao entendê-los, formularem um produto capaz de satisfazer
os seus desejos”. (ECCO; PIMENTEL, 2019, p. 122).
É nesse contexto que um contrato deve ser pensado e elaborado. Não se trata
apenas de prever eventos futuros e incertos, acertar regras de pagamento, definir
obrigações, prazo do contrato, motivos que ensejam sua rescisão e foro. Isso é o mínimo
que se espera de quem os elabora. Redigir um contrato no âmbito do contract design
como serviço é considerar os fatos e o panorama que antecedem a contratação, a
constância da relação que existirá entre o fornecedor e o consumidor, e, após a entrega
do produto ou a prestação do serviço, com a consequente extinção do contrato pelo
pagamento ou na eventualidade de uma discussão judicial.
Cada um desses aspectos deve estar presente no contrato. Para cada um deles
há propósito em se estabelecer determinada cláusula, e essa escolha é motivada pela
experiência ao longo de todo o processo da contratação: no desenvolvimento do produto
ou serviço a ser oferecido ao consumidor, na elaboração do contrato ou termo de adesão,
no aceite do contrato ou termo pelo consumidor, na entrega do produto ou prestação do
serviço, no pós-venda, na solução de problemas ocorridos, nos litígios em que se discuta
a relação entre fornecedor e consumidor e no modo como o juiz designado poderá julgar
a controvérsia. Cada etapa da relação contratual deve ser endereçada a partir da
experiência de quem contrata, executa e interpreta.
O fornecedor que corresponde às expectativas dos consumidores será mais
bem avaliado e terá mais chances de ser contratado novamente. “Um serviço bem
estruturado, que seja agradável à experiência, pode proporcionar à empresa uma
diferenciação estratégica em relação aos seus concorrentes. [...] Serviços com problemas
recorrentes de qualidade frequentemente são relacionados a um design ruim.” (BITNER;
OSTROM; MORGAN, 2008, p. 70, tradução nossa).
Para o mapeamento adequado da “experiência do consumidor” todos os
setores de um fornecedor devem ser envolvidos no processo com o mesmo objetivo: criar
um cenário integrado, memorável e favorável aos negócios e aos consumidores90,91.

90

“All parts of the organization should be focused on the common goal of creating an integrated,
memorable, and favorable customer experience.” (BITNER; OSTROM; MORGAN, 2008, p. 69).
91
“Firms can also learn from interacting with consumers through employees and customer service channels,
where learning isn’t necessarily mediated by the contract terms themselves.” (DARI-MATTIACCI;
MAROTTA-WURGLER; 2018, p. 7).
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Esse ponto foi comentado em algumas das entrevistas realizadas com os
profissionais responsáveis pela área de contratos nas instituições financeiras. Alguns
entrevistados relataram que as equipes de desenvolvimento de produtos, de marketing e
de canais de pós-venda colaboram com a área de elaboração de contratos. Apesar de tais
entrevistas não serem representativas e tampouco constituírem parâmetros confiáveis
para afirmar que a prática já existia ou tornou-se recorrente; se ocorre de fato ou se dá por
caráter meramente publicitário. Inclusive, este é um dos fatores pelos quais se preferiu
não transcrevê-las.
Os fornecedores podem aprender, ainda, com as escolhas feitas pelos seus
concorrentes92 e com as decisões judiciais. É interessante também manter canais abertos
com órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público e associações. Ao olharem para
essas instituições, os fornecedores conseguem ajustar suas atividades negociais para
mitigar riscos, principalmente os de aquelas instituições entenderem pela configuração
de práticas abusivas.
Bitner, Ostrom e Morgan definem que a chave para o sucesso em design é “a
capacidade de descrever as características do processo de serviço e retratá-las para que os
empregados, consumidores e administradores possam saber, em termos concretos, o que
os serviços envolvem e entender suas respectivas funções na entrega ou cocriação [...]”
(BITNER; OSTROM; MORGAN, 2008, p. 70, tradução nossa).
O contract design como serviço embasado na experiência do consumidor
servirá para identificar, ao longo da cadeia da contratação entre fornecedor e consumidor,
como melhorar as tratativas entre as partes e aumentar a compreensão sobre aquilo que é
contratado, ensejando, em teoria, menos dúvidas e maior satisfação do consumidor
também com relação às decisões judiciais que sobrevirão.
É assim que “o conteúdo do contrato abrange não só a prestação principal
convencionada pelas partes, mas também interesses extracontratuais socialmente
relevantes, que podem ser incorporados, ou não, nas expectativas de uma das partes”.
(ECCO; PIMENTEL, 2019, p. 130).
Em um cenário no qual predominam a assimetria de informação entre
fornecedores e consumidores e os objetivos primários de obtenção de lucros, redigir o
92

“The literature on contractual innovation has also pointed out that firms can learn from other firms by
studying the latter’s standard form contracts, creating a well-known free rider problem.” (DARIMATTIACCI; MAROTTA-WURGLER; 2018, p. 7).
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contrato do ponto de vista do consumidor configura uma mudança radical de paradigma.
Não será essa a finalidade da função social do contrato?
Os fornecedores não deixarão de alocar riscos relacionados aos eventos
futuros e incertos ou de reduzir custos de transação na adoção de termos de adesão
padronizados, mas serão incentivados a trazer clareza aos consumidores quanto aos
direitos e obrigações das partes.
Os fornecedores estarão mais propícios a chamar os consumidores para
participarem do desenvolvimento do produto ou do serviço e, direta ou indiretamente, na
elaboração do contrato, na medida em que os benefícios com esses processos forem
superiores aos valores de se defenderem em juízo, das multas e condenações judiciais que
lhes forem impostas. A esses custos devem ser agregados valores intangíveis ou de difícil
mensuração: aqueles que decorrem da insatisfação por parte dos consumidores.
Giuseppe Dari-Mattiacci e Florencia Marotta-Wurgler concluem, em seu
estudo sobre aprendizado contratual com base na experiência, a partir da análise de
minutas de termos de adesão celebrados com consumidores, que os fornecedores tendem
a se beneficiar quando abertos à possibilidade de aprender no processo de elaboração e
revisão contratual pela experiência:
Adotar um termo de contrato geralmente é similar à experimentação: as
empresas podem aceitar o risco de perdas de curto prazo para aprender
sobre o valor líquido de um termo de contrato e tomar uma decisão mais
bem informada no futuro. [...] A teoria prevê que as empresas terão maior
probabilidade de revisar os termos que ofereçam uma oportunidade de
aprender e que poderão falhar em revisar termos que não ofereçam essa
oportunidade. [...] Descobrimos que as oportunidades de aprendizado são
determinantes das mudanças [...]. Quando tais oportunidades estão
ausentes, os termos contratuais podem sobreviver por tempo suficiente
para parecer obsoletos e fora do contexto com o restante do contrato.
(DARI-MATTIACCI; MAROTTA-WURGLER; 2018, p. 37, tradução
nossa).

Como serviço que mapeia a experiência para fins da redação do contrato,
incentiva-se a inovação para atrair consumidores. Os consumidores tenderão a escolher,
dentre as opções ofertadas no mercado, aquelas em que enxergarem representatividade,
valor agregado e empatia, além dos critérios de preço e qualidade. Esses valores conexos
ao produto ou serviço oferecido estarão identificados nos termos e condições com os
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quais os consumidores deverão anuir, incluindo-se a forma pela qual manifestarão o
aceite.
Se o modelo contratual baseado na experiência fomenta, por um lado, a
inovação no processo de se contratar, por outro, é cedo para prever todos os efeitos que
surgirão a partir dessa escolha.
Da mesma forma que a redação simplificada, o contract design como
instrumento para mapear a experiência de contratar pode incentivar melhores práticas
tanto por parte dos fornecedores quanto dos consumidores.
Em contrapartida, não se sabe como os conflitos, nos quais se discute a
redação de cláusulas de contratos elaborados a partir da experiência, serão julgados no
futuro. Tampouco se tal prática aumentará o número de litígios, se facilitará a defesa em
juízo do consumidor, como indicam Van Boom, Desmet e Van Dam 93, ou se favorecerá
os interesses dos fornecedores na medida em que os consumidores não poderão alegar
que não sabiam o que contrataram.
5.2

Contract design e tecnologia
Os serviços jurídicos, assim como os demais serviços, estão cada vez mais

inseridos em um ambiente altamente tecnológico. Apesar de grande resistência por parte
dos profissionais de direito94,95, com receio de se tornarem desnecessários à administração
da justiça, hoje uma parcela significativa da rotina dos serviços jurídicos já é facilitada
pelo emprego da tecnologia.
O prognóstico com a automatização dos serviços jurídicos supera a
inflexibilidade de alguns. São esperados mais ganhos na otimização da rotina, na
qualidade do trabalho e na redução dos custos de transação do que prejuízos. A tecnologia
não reduzirá a importância da profissão jurídica, mas o seu uso causará mudanças
expressivas no modo como os serviços são prestados pelos profissionais, incluídos os
93

(VAN BOOM; DESMET; VAN DAM, 2015).
“Lawyers fear commoditization (in my sense) for two reasons. First, it seems to devalue the practice of
law, reducing it to a mere electronic commonplace. The second is a fear of the economics of information
commodity markets. […] On the face of it, lawyers can therefore be expected to resist travelling along the
evolutionary path I describe.” (SUSSKIND, 2010, p. 33).
95
“As many scholars and practitioners have observed, these developments threaten the business model of
corporate law firms. The focus of attention in the profession and in commentary is on cost: lowering the
time and money spent on lawyering transactions.” (TRIANTIS, 2013, p. 179).
94
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modelos de cobrança de honorários profissionais 96 . “Enquanto alguns escritórios
consideram [...] ameaçador, outros verão nisso oportunidades interessantes. A
sistematização do serviço oferece a oportunidade de fornecer aos clientes um serviço mais
responsivo e com preços mais competitivos e, se a oferta não for coberta por concorrentes,
haverá lucratividade.” (SUSSKIND, 2010, p. 36, tradução nossa).
Aliás, muito dos serviços jurídicos não envolve a elaboração de teses
complexas ou inéditas, com elevados esforços cognitivos e dedicação de tempo exclusivo.
Se, por um lado, a tecnologia é uma facilitadora, por outro, ela impõe que o profissional
do direito se reinvente97, como ensina Richard Susskind:
Entendo que considerar o trabalho jurídico por excelência sob medida é
uma inútil – embora muitas vezes romântica – ficção. Aceito que algumas
questões jurídicas que surjam demandem mentes jurídicas aguçadas e a
construção de soluções sob medida, mas acredito que o trabalho jurídico
requer menos tratamento sob medida do que muitos advogados fariam seus
clientes acreditarem. Mais do que isso, afirmo que a implantação de
técnicas sob medida, em muitos casos, é adotar métodos rudimentares,
quando técnicas de produção e de personalização em massa estão
disponíveis para contribuir para a prestação de um serviço mais barato e
ainda melhor. (SUSSKIND, 2013, p. 24, tradução nossa).

A área de contratos não é diferente98. A inovação tecnológica estará presente
em todas as etapas do contrato. A seguir, alguns exemplos de como a tecnologia poderá
contribuir desde o processo de formação até depois do cumprimento do contrato. Todavia,
não se trata de um mapeamento de processos e de tecnologias já disponíveis. Os exemplos
apresentados neste estudo servem como estímulo à pesquisa e à interação entre os
profissionais de tecnologia e os de direito.

96

“The practices of hourly fee billing and law firm compensation schemes deter investment in research and
development that might produce innovative transactional techniques. […] Structural features of law firms,
such as hourly billing and compensation based on billable hours, emphasize client service, not innovation.
This continues to be an impediment to the production of novel terms and dynamic knowledge transfers
even among law partners in the same firm.” (TRIANTIS, 2013, pp. 180-186).
97
“In years to come, I predict that conventional lawyers will not be as prominent in society as today. Clients
will not be inclined to pay expensive legal services for work that can be undertaken by less expert people,
supported by smart systems and standard processes. This prediction does not signal the end of lawyers
entirely, but does point to a need for fewer traditional lawyers. At the same time, when systems and
processes play a more central role in law, this opens up the possibility of important new forms of legal
service, and of exciting new jobs for those lawyers who are sufficiently flexible, open-minded, and
entrepreneurial to adapt to changing market conditions.” (SUSSKIND, 2013, p. 109).
98
“In sum, technology has provided the tools to establish market standards that reduce costs of drafting,
reading, and enforcing contracts.” (TRIANTIS, 2013, p. 191).

78

Na etapa inicial, por meio de recursos da tecnologia se pode auferir e
consubstanciar as tratativas das partes. Nessa etapa, incentiva-se também o
desenvolvimento de meios de disponibilização e de análise automatizada de documentos
e de informações, por exemplo, no caso de fusões e aquisições de empresas, pelo uso de
softwares para a conferência de validade, extração de informações ou de obtenção
automática de certidões.
Na intermediária, a tecnologia será utilizada na elaboração, propriamente, do
contrato e na sua execução, por meio de recursos de redação, de gestão e mesmo de
contratação automatizada.
As partes, ao responderem a um questionário, terão ao final uma minuta
contratual customizada para aquele tipo de transação99. A cada resposta, uma cláusula ou
um conjunto de cláusulas é inserido no documento. Esse formato possibilita várias
combinações possíveis de cláusulas e de blocos ou módulos contratuais 100 . George
Triantis destaca um benefício adicional na adoção de módulos contratuais, pois permitese melhorar uma previsão contratual sem que seja necessário ajustar todas as outras
previsões para acomodar aquela101.
O processo de responder ao questionário poderá se dar de modo unilateral
(quando apenas as respostas de uma parte configuram o contrato), bilateral (quando as
respostas de ambas as partes são consideradas para a elaboração da minuta) ou híbrido
(determinadas seções da minuta serão elaboradas a partir da resposta apenas de uma das
partes; para as demais, são consideradas as respostas de ambas).

99

“A document assembly system, for example, does not simply print out a single standard document.
Instead, based on the individual circumstances of the situation in question, responses to a series of questions
lead to generation of a document that is often one amongst many millions of possible permutations. The
effect is a tailored solution, developed not by the sole craftsman but by the advanced system.” (SUSSKIND,
2010, p. 52). Em igual teor: “Document assembly platforms, for example, exploit modularity when tailoring
standard contracts by adding, adjusting, swapping, and removing modules according to the client’s
responses to a series of questions about the subject transaction.” (TRIANTIS, 2013, p. 191).
100
“Contract are modular to the degree that their parts can be drafted and read without adjustment or
reference to other parts of the contract. [...] Modularity lowers the cost of generating standardized contract
documents and of tailoring those contracts to the conditions of individual transactions.” (TRIANTIS, 2013,
p. 191).
101
“[...] modularity can also stimulate innovation because an innovator can improve one contract provision
without the need to adjust other provisions to accommodate the new term. [...] Improvements that enhance
modularity in the architecture of contracts could encourage innovation even further.” (TRIANTIS, 2013b,
p. 182).
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Esse processo requer cuidados especiais na escolha das perguntas, na redação
de cada cláusula e como ela se inter-relaciona com as demais cláusulas e na adoção de
critérios para a solução de conflitos que possam decorrer das respostas das partes.
Em paralelo, as partes precisam confiar na pessoa que elaborou as cláusulas.
Essa pessoa obriga-se pela conferência de todas combinações possíveis a partir das
respostas dadas e pela exatidão de que cada resposta e o conjunto de respostas prescrevem
adequadamente as situações no contrato consequente.
Imagine uma questão sobre jurisdição cuja resposta enseja a adoção de
cláusula de foro geral ou de arbitragem. Uma das partes responde estar familiarizada com
a arbitragem, ao passo que a outra não. A resposta de uma parte é conflitante com a da
outra. Nesse exemplo, diante do impasse, deverá se estabelecer como critério a adoção da
cláusula de foro geral, por se tratar de regime geral previsto em lei. A hipótese, contudo,
traz o questionamento: e no caso de a lei não trazer um critério para a solução de respostas
conflitantes?
Para esses casos, poderão ser previstos mecanismos de mediação para que as
partes negociem a redação da cláusula que decorra de respostas conflitantes. Por mais que
a tecnologia auxilie na tarefa, ela não substitui o fato de o contrato ser a manifestação de
vontades das partes. Quando a tecnologia deixar de contribuir, as partes precisarão voltar
à mesa para negociar.
Ainda sobre a etapa intermediária, a contratação pode ocorrer de forma
automatizada, usualmente referida como smart contract. Um exemplo recorrente de
contratação automatizada é o de fornecimento de produto mediante demanda gerada sem
interferência humana direta por meio de uma plataforma digital ou software. Ao ser
consumido

ou segundo

uma periodicidade

pré-definida, o sistema dispara

automaticamente um pedido para o fornecedor, que o recebe, aceita, fatura ao cliente e
entrega um novo produto:
Uma vez realizada a prévia programação de todo o instrumento contratual
e respectivos direitos e obrigações das partes (fase interpessoal), os quais
serão eletronicamente verificados tal como o pagamento e/ou entrega de
determinado bem ou serviço, haverá a automática execução eletrônica de
todas as demais obrigações contratuais, tais como a liberação de garantias,
pagamento do preço, remessa do produto ao comprador, etc. (fase
intersistêmica). [...] o Smart Contract é uma forma de contratação
eletrônica mista, sendo o seu primeiro momento formalizado sob a
característica de contrato interpessoal e no momento subsequente
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concluído (execução do contrato) sob a característica de contrato
intersistêmico, execução automática e integralmente eletrônica.
(REBOUÇAS, 2018, p. 57).

Na etapa final, faz-se referência aos métodos de solução de conflitos em rede,
também conhecidos como online dispute resolution (ODR), e às ferramentas de
verificação de métricas de desempenho e de cumprimento, como em modelos em que já
se utiliza cláusula de acordo de nível de serviço (Service Level Agreement – SLA).
Outros recursos tecnológicos de forma, como assinaturas e certificados
digitais102, blockchain 103 e contratos eletrônicos 104, conferem praticidade, celeridade e
credibilidade ao processo de contratação.
Vale mencionar a jurimetria, que permite a pesquisa de julgados para traçar
estratégias de elaboração e de revisão de contratos, adaptando suas cláusulas em
conformidade com o que os tribunais decidiram sobre determinada questão ou como
forma de evitar as dificuldades que enfrentaram na sua interpretação.
No entanto, a utilização de tais recursos nos contratos, qualquer que seja a sua
etapa ou modalidade, não configura, necessariamente, prática em contract design. Como
destacado por George Triantis, a tecnologia, mais precisamente os softwares e sistemas
que tratam de gestão de contratos, até agora esteve mais focada na redução de custos do
que em promover a inovação em contract design105.
Por isso, embora as inovações tecnológicas aplicadas aos contratos sejam
desejáveis, não é qualquer emprego de tecnologia que se pode chamar de contract design.
Para que a inovação tecnológica esteja relacionada à teoria do contract design, ela deverá,
obrigatoriamente, alocar recursos entre as fases do contrato e mitigar os riscos que
decorram de assimetria de informação ou relacionados a litígios sob orientação
econômica, racional e objetiva.

102

Para informações sobre assinaturas e certificados digitais, o site do Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação, da Casa Civil da Presidência da República: <https://www.iti.gov.br/icp-brasil>. Acesso em: 9
de fevereiro de 2020.
103
Informações gerais sobre blockchain podem ser acessadas em: COX, J. A. The Basics of Blockchain
for Business Lawyers.
Business Law Today, p. 1–7, 2018. Disponível em:
<https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2018/11/10_cox/>. Acesso em: 9 de
fevereiro de 2020.
104
Contratos eletrônicos são entendidos como negócios jurídicos em que tanto a manifestação da vontade
das partes quanto a formação do próprio contrato ocorrem por meio eletrônico.
105
“The software systems developed to date have focused on cost minimization, and are not yet equipped
to promote innovation in contract design.” (TRIANTIS, 2013b, p. 192).
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5.3

Esquema para aplicação de contract design baseado na experiência
O esquema para orientar os profissionais de direito na aplicação do contract

design é indicado no Quadro 2 a seguir. Nele, o profissional deve considerar e inserir as
informações que obtiver das partes e dos demais agentes envolvidos, as manifestações de
vontades de cada uma delas, as dificuldades, os precedentes judiciais, as regras dispostas
em lei etc. com o objetivo único de mapear as questões contratuais relevantes. As
explicações de cada campo e as instruções para preenchimento estão na sequência.
Quadro 2 – Esquema para aplicação de contract design
Fases da Contratação
Inicial (tratativas)

Intermediárias

Evidência física
Ações do consumidor/
parte contratante
Linha de interação direta
Ações visíveis por
parte do fornecedor/
parte contratada
(contatos do
consumidor com o
fornecedor)
Linha de visibilidade
Ações invisíveis por
parte do fornecedor/
parte contratada “bastidores”
(contatos do
consumidor com o
fornecedor)
Linha de interação interna
Processos de suporte
(externo)
Linha de licitude
Avaliação jurídica

Final
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As “Ações do consumidor” (ou da parte contratante, para os demais casos)
incluem todas as etapas tomadas por ele para a contratação do objeto do contrato, como
a compra de um produto ou a contratação de um serviço. A identificação dessas etapas
deve ser preenchida por ordem cronológica e conforme a fase do contrato.
As “Ações visíveis” constituem todos os atos, interações e contatos feitos
diretamente pelas partes, uma com a outra, para tratar de algum aspecto ou elemento da
contratação.
Cada vez que uma das linhas é cruzada, como a “Linha de interação direta”
no momento em que o consumidor acessa o sistema eletrônico disponibilizado pela
instituição financeira para saber mais sobre um empréstimo pessoal, um momento crucial
ou de verdade ocorreu para aquela relação jurídica e, portanto, para a sua análise.
Tudo o que ocorre acima da “Linha de visibilidade” é de conhecimento das
partes. O que ocorre abaixo dessa linha não é de conhecimento da outra parte.
As “Ações invisíveis” são todas as atividades e procedimentos internos do
fornecedor (ou da parte contratada, para os demais casos) necessários para que a
contratação ocorra. Utilizando-se do exemplo anterior, é a verificação do score de crédito
do consumidor, a pesquisa em sistemas de proteção ao crédito etc.
A “Linha de interação interna” separa as atividades e procedimentos internos
do fornecedor das atividades e procedimentos externos que não competem ao fornecedor,
como, no caso citado, a existência de um sistema de consulta de crédito. Logo, os
“Processos de suporte” referem-se a tais atividades e procedimentos externos. Inclusive,
há possibilidade de interações ocorrerem diretamente entre o consumidor e o campo de
Processos de suporte, como no caso de o consumidor precisar adquirir um celular ou um
computador para acessar o sistema eletrônico da instituição financeira.
Ao modelo tradicionalmente utilizado pelos profissionais de design de
produtos e serviços, acrescenta-se a “Linha de licitude”, que diz respeito ao controle da
legalidade dos atos, interações e atividades pretendidas pelas partes e sua interface com
o ator juiz, responsável por julgar as interações das partes durante as fases de contratação.
É neste ponto que se verifica o caráter iterativo entre as estratégias contratuais e as
decisões judiciais promovido pelo contract design.
Por fim, a cada ação do consumidor e a cada momento de verdade ocorrido,
o campo “Evidência física” será preenchido. Este campo permitirá identificar ao que o

83

consumidor está exposto e o que influencia as suas percepções de qualidade, satisfação e
compreensão acerca do objeto contratado. Dessa forma, a partir da identificação das
Evidências físicas, o contract design será aplicado para otimizar tais percepções e evitar
os riscos identificados durante o preenchimento do campos do esquema.
6

CONCLUSÃO
O contract design é uma proposição a partir dos temas de complexidade,

incompletude, compreensão e inadimplemento dos contratos, bem como a interface do
contrato com aquele que julga as controvérsias nele fundadas. Por meio da redação e do
gerenciamento dos riscos e da distribuição dos custos de transação relacionados à
negociação, elaboração, execução e eventual discussão em juízo do contrato, as partes
tomarão decisões conscientes e fundamentadas sobre a estrutura mais adequada para o
negócio jurídico, bem como para sua interpretação.
Entre as principais estratégias de contract design estão a simplificação, o uso
de termos vagos ou precisos, a antecipação de fatos e de matérias de direito, a distribuição
do ônus probatório entre as partes, a adoção de cláusulas de limitação de responsabilidade
e a escolha entre jurisdição estatal ou arbitral, inclusive a definição de prazos,
procedimentos e demais aspectos processuais. Cada estratégia contratual deve
corresponder a uma motivação ou maneira de agir, além da emissão de juízo de validade
e de eficácia.
Práticas centradas na experiência e no uso da tecnologia são ferramentas
importantes para o contract design, na medida em que promovem interações, otimizam
rotinas e ampliam as percepções sobre os procedimentos adotados antes, durante e mesmo
depois da contratação. Devem-se considerar, ainda, as inter-relações entre os sujeitos
destinatários do contrato. Essas ferramentas legitimam a escolha por uma estrutura
contratual para alcançar benefícios tais como o aumento da reputação do fornecedor de
bens ou serviços ou a facilitação do adimplemento da obrigação pelas partes.
O exame das práticas contratuais adotadas pelas instituições financeiras na
concessão de crédito pessoal e das decisões judiciais sobre abusividade de cláusulas
demonstra tanto a relevância do contract design quanto o longo caminho a ser percorrido,
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especialmente no tocante à reflexão dos efeitos e das consequências jurídicas que poderão
decorrer de sua aplicação.
6.1

Recomendações em contract design
Quem elabora um contrato reflete sobre quais estruturas mitiguem melhor

certos riscos? Será que pensa em como maximizar a compreensão das partes e, por conta
disso, aumentar o adimplemento do contrato? O modelo de advocacia predominante é a
utilização de minutas recorrentes, copiadas e coladas, comoditizadas, com uma adaptação
menor aqui e ali. Isso não é necessariamente ruim, mas há chances de não ser a melhor
estrutura para o negócio jurídico pretendido pelas partes. Não que todo contrato seja
customizado, inédito e feito sob medida, como se quer fazer crer.
Sua redação considera o ponto de vista de quem julga a controvérsia nele
fundada? Como será o olhar do intérprete sobre a sua estrutura, os termos utilizados, os
usos e as condições em que é celebrado, a manifestação de vontade, as promessas feitas
e as condutas das partes? No limite entre o lícito e o abusivo, como decidir a estrutura do
contrato?
Para o design em geral, o ato de perguntar é, por vezes, mais producente do
que o de responder de imediato. Voltar um passo para questionar uma prática é enxergar
novas possibilidades e perspectivas. A partir disso, permitem-se endereçamentos,
respostas e escolhas que façam mais sentido do que outras em termos de estimativa de
custos, alocação de riscos e facilitação de compreensão. Contract design demanda
racionalidade e disponibilidade.
Lidwell, Holden e Butler iniciam seu estudo sobre princípios universais de
design com cinco perguntas orientativas para a aplicação destes a procedimentos,
problemas e situações do mundo real. Para eles, a seleção e a compilação desses
princípios decorrem de vários fatores, entre os quais estão a utilidade, o grau de malentendido, o uso indevido ou a percepção sobre as coisas106. As perguntas feitas pelos
autores são perfeitamente aplicáveis ao presente estudo de contract design. São elas: (i)

106

Consta do original: “The principles were selected from a variety of design disciplines based on several
factors, including utility, degree of misuse or misunderstandings, and strength of suporting evidence. [...]
For those interested in addressing a specific problem of design, the principles have also been indexed by
questions commonly confronting designers.” (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2003, p. 12-13).
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como influenciar a forma pela qual o design é percebido? (ii) como ajudar as pessoas a
aprenderem pelo design? (iii) como aumentar a usabilidade pelo design? (iv) como
aumentar o desejo pelo design? (v) como decidir melhor por intermédio do design?
Assim, a partir das perguntas acima e do que se identificou ao longo deste
estudo, com destaque para os procedimentos de simplificação e de se anteciparem
questões atreladas a litígios, propõe-se na sequência um esboço de recomendações para
orientar a aplicação do contract design a casos concretos.
Faz-se a ressalva de que a exposição dessas recomendações é propositiva e
está sujeita a revisão e novos desenvolvimentos. Não há ordem de importância ou
preferência, mas é desejável que se considere sua inter-relação. A exposição de
recomendações em contract design neste trabalho não é considerada como opinião legal
ou consulta jurídica para a tomada de decisões, as quais devem ser analisadas caso a caso
por profissionais.
Embora Lidwell, Holden e Butler utilizem a expressão “princípios” de design,
cabe a crítica de que a expressão não é a mais adequada para o campo do Direito107, a
considerar a carga deontológica que exprime. Por esse motivo, a expressão
“recomendações” é uma substituta que parece mais razoável àquela e exprime a ideia de
sugestão de procedimentos de contract design, com objetivo de auxiliar na redação
estratégica em benefício dos destinatários do contrato.
Por fim, estende-se o convite àqueles que desejam contribuir com práticas e
recomendações em contract design, em especial na formulação de novas e no
aprofundamento das expostas neste trabalho.
6.1.1. Racionalidade contratual
O procedimento da racionalidade contratual impõe ao profissional o dever de
escolha consciente e arrazoada por uma estrutura contratual em detrimento de outra,
justificando-a por intermédio do que prescreve a lei e/ou conforme julgados em um
sentido ou, ainda, segundo o interesse das partes na alocação estratégica de riscos ou de
107

A mesma crítica se aplica a artigo de SCOTT, Robert E.; TRIANTIS, George G. Principles of Contract
Design. Yale Law Journal, Vol. 115, 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=722263>. Acesso
em: 16 jul. 2020. Apesar do que o título possa sugerir, os autores retomam no artigo os seus ensinamentos
clássicos sobre alocação de recursos entre as fases contratuais e como o contrato pode lidar com temas
relacionados a litígios, como a escolha entre termos específicos ou vagos.
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custos. A aplicação do contract design deve ser fundamentada, estruturada e lógica, com
preferência na identificação de situações concretas e mediante a realização de pesquisas
sobre as práticas adotadas por um setor econômico.
6.1.2. Eficiência
O procedimento da eficiência determina a escolha pela estrutura contratual
que seja mais eficiente na alocação de riscos e de custos ao longo das fases do contrato
de modo a favorecer uma ou ambas as partes, entendendo-se eficiente a estrutura que
otimizar a relação entre os benefícios pretendidos e os riscos e custos em que poderiam
incorrer caso não fosse adotada aquela estrutura contratual.
6.1.3. Disponibilidade
A disponibilidade exigida do contract design é no sentido da impossibilidade
de afastamento, por disposição contratual, de norma de ordem pública. Logo, quem
elabora o contrato deverá examinar a natureza jurídica da norma que se pretende afastar
ou relativizar no contrato, se cogente (as normas que não podem ser derrogadas pela
vontade das partes) ou dispositiva (normas exercidas conforme a liberdade contratual de
dispor). A disponibilidade impõe ao profissional o dever de se certificar acerca da
natureza jurídica da previsão legal que pretende relacionar no contrato, sob pena de a
cláusula ser nula. Demanda o exame da lei, da doutrina e dos julgados para avaliar se
determinada disposição legal pode ou não ser afastada pela convenção particular.
6.1.4. Objetividade ou legibilidade
O procedimento da objetividade ou legibilidade surge em resposta à
complexidade e à densidade dos contratos. A adoção de redação simplificada e da
linguagem objetiva tende a facilitar a compreensão dos termos e das obrigações, auxiliar
no adimplemento pelas partes contratantes e favorecer a interpretação do contrato em
caso de dúvidas ou de litígio. Quando adotado estrategicamente, promove valor
reputacional. É oposto à obscuridade.
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6.1.5. Obscuridade
O procedimento da obscuridade, em oposição à objetividade, visa
propositalmente tornar a leitura do contrato um pouco mais difícil por meio do uso de
frases longas, jargões etc. Cabe esclarecer que o procedimento jamais poderá ter como
objetivo faltar com a boa-fé ou infringir a lei. Aliás, muito da redação jurídica é peculiar
e de difícil compreensão para as pessoas em geral. No entanto, adotá-lo tem caráter
estratégico, segundo o interesse e a conveniência de quem propõe a redação do contrato.
6.1.6. Economia
O procedimento embasado na economia se dá em relação aos benefícios
econômicos de uma ou de ambas partes ao propor determinada estrutura contratual. Sua
adoção em um contrato é no sentido de gerar economia de custos na execução, na
renegociação ou mesmo na discussão judicial do contrato, como na alocação do ônus da
prova para a parte que tem mais condições econômicas de acesso e disponibilização de
informações.
6.1.7. Utilidade
A utilidade na escolha entre uma estrutura ou outra se dá na conveniência ou
no julgamento do que tem utilidade para uma ou ambas as partes, como a escolha, em
contrato, da convenção de arbitragem para a solução de controvérsias quando as partes
têm interesse na confidencialidade das informações sobre o negócio jurídico contratado.
6.1.8. Comparação
Por meio deste procedimento, o profissional deve, antes de propor uma
estrutura contratual, comparar entre os modelos disponíveis para decidir por aquele que
faz mais sentido ao negócio jurídico, segundo o interesse de uma ou de ambas as partes
contratantes.
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6.1.10. Empatia
O procedimento da empatia diz respeito a entender as expectativas,
experiências e interações das partes com o negócio jurídico pretendido e ao longo de toda
a relação contratual, do começo ao fim, colocando-se no lugar das partes para legitimar a
propositura de uma estrutura contratual.
6.2

Sugestões às minutas de contrato analisadas
Com base no exposto sobre contract design e observados os limites legais

para a sua aplicação em uma relação de consumo, recomenda-se às instituições
financeiras que revisem suas minutas de contrato de empréstimo pessoal para mitigar os
riscos identificados neste trabalho. Entre as sugestões de cláusulas, as instituições
financeiras poderiam adotar as seguintes:
a) Cláusula informativa no sentido de que o valor dos juros remuneratórios é
diferente do valor do CET, com o objetivo de evitar discussões sobre o valor do CET ser
maior do que o dos juros remuneratórios.
b) Cláusula para informar ao consumidor que, na operação de empréstimo
contratada, não se aplica o Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933. Com base na
fundamentação jurídica presente nas decisões judiciais, é habitual a argumentação
equivocada dos consumidores de que o referido Decreto seria aplicável às instituições
financeiras.
c) Cláusula expressa sobre a contratação de capitalização de juros para a
operação de empréstimo celebrada, indicando com clareza as taxas aplicáveis, se possível
com exemplos matemáticos, com a finalidade de evitar discussões sobre a sua não
contratação.
d) Cláusula com a justificativa sobre os valores dos juros remuneratórios e do
CET para a operação de empréstimo contratada pelo consumidor, como a indicação do
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risco de crédito do consumidor, da existência de restrições ou negativações de crédito
anteriores em nome daquele, do custo com a recuperação de crédito e da taxa de
inadimplência da própria instituição financeira. Informar os motivos para a aplicação da
taxa de juros para a operação de crédito tomada por um consumidor específico poderá
afastar argumentos genéricos sobre abusividade ou para a redução às taxas médias
divulgadas pelo BACEN.
e) Cláusula sobre a escolha de o consumidor contratar ou deixar de contratar
a seguradora indicada pela instituição financeira, caso assim previsto para a modalidade
de crédito a ser contratada, e a forma para o seu exercício. Alternativamente, pode-se
prever que o consumidor poderá escolher outra seguradora, cabendo a aprovação desta
por parte da instituição financeira.
f) Cláusula indicando valores e motivos de todas as taxas adicionais
incidentes, por exemplo, taxas de cadastro e registro de contrato, cujos comprovantes de
sua prestação efetiva deverão estar à disposição do consumidor contratante.
g) Cláusula informativa no sentido de que as taxas médias divulgadas pelo
BACEN são meros referenciais de mercado para cada tipo de operação de empréstimo,
razão pela qual a instituição financeira não está obrigada a adotá-las.
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista
Explicação sobre o objetivo da pesquisa ao entrevistado: A pesquisa tem por objetivo
identificar a adoção de práticas de contract design com a meta de aumentar a credibilidade
das instituições financeiras e reduzir os questionamentos judiciais.
Público-alvo da pesquisa: Advogados de instituições financeiras responsáveis pela área
de contratos. Eventualmente, profissionais que atuem nas áreas de contencioso cível e de
relações de consumo.
Perguntas:
1.

Você atua diretamente na redação de minutas contratuais? Já atuou?

2.

Você recebe algum feedback da área contenciosa para a redação de contratos?

3.

Quais circunstâncias embasam a redação das minutas de contrato de empréstimo

pessoal na forma em que é apresentada aos consumidores?
4.

A redação do contrato é anterior, concomitante ou posterior à elaboração do

produto?
5.

Essas práticas são de mercado ou com base em diretrizes da instituição financeira?

Se for específica da instituição financeira, qual a diferença em detalhes e como isso se
alinha com a estratégia geral da instituição financeira?
6.

Quais as práticas usuais na contratação de empréstimo pessoal pelo consumidor?

7.

Foram implementadas mudanças nas minutas de contratos com o objetivo de

mitigar riscos?
8.

Em caso positivo, por conta das alterações dos contratos, foi observada a

diminuição de propositura de ações e/ou de condenações judiciais por abusividade de
cláusulas?
9.

Foram implementadas mudanças nas minutas de contratos com o objetivo de

aumentar a credibilidade e a compreensão dos consumidores?
10.

Foram conduzidas pesquisas com consumidores sobre a compreensão das minutas

utilizadas?
11.

Qual foi o método utilizado? Todas as observações de pesquisa foram endereçadas

com alterações correspondentes? Por quê? Por que não?
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12.

A instituição financeira planeja alterar as minutas dos contratos utilizados ou adotar

resumos de contratos?
13.

Em caso positivo, quais princípios serão considerados para tal alteração?

14.

Ainda sobre as questões anteriores, foram consultados outros profissionais além de

advogados com o objetivo de alterar as minutas dos contratos? Qual o perfil desses
profissionais e qual a contribuição que eles trouxeram?
15.

A instituição financeira utiliza algum sistema ou plataforma para medir os termos

utilizados em sentenças ou outros aspectos constantes em sentenças?
16.

Em caso positivo, como essas informações são utilizadas? Há envolvimento da área

ou dos profissionais responsáveis pela redação de contratos? Qual a sua percepção sobre
os ganhos?
17.

Em caso negativo, vê nisso algum empecilho? Por que não utiliza?
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APÊNDICE B – Análise dos contratos de empréstimo pessoal

Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Banco Agibank S.A.
Cláusulas e Condições Gerais de Contrato de Empréstimo –
Modalidade Crédito Pessoal
Versão de 15/08/2018 - Registrada no Registro de Títulos e
Documentos de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Contrato de adesão.
Concessão de empréstimo pessoal mediante débito em conta, boleto
bancário ou desconto em folha de pagamento ou benefício
previdenciário (consignado).
Vigerá enquanto houver obrigações e deveres a serem cumpridos e
satisfeitos pelas partes.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor em atraso.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não informado no contrato. Em caso de repactuação de dívida, há
possibilidade de contratação por telefone ou meios digitais.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não.
Destaque em algumas cláusulas. Contudo, há outras cláusulas que
deveriam estar destacadas.
Não.
Não.
Não.
Foro da Comarca do local de domicílio do cliente.

https://s3.amazonaws.com/prdbeanstalk/site/upload/CLAUSULAS%20E%20CONDICOES%20
Disponível em:
GERAIS%20DO%20CONTRATO%20DE%20EMPRESTIMO_56
faf13488356f3f901f87a0c489b589.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*A instituição financeira informa que apresentou o CET e as demais informações em documento separado
(Proposta de Adesão) por ocasião da contratação do empréstimo. Como não foi possível verificar a Proposta
de Adesão, não há como saber se constam nela todos os requisitos legais.
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?

Banco Bradesco S.A.
Regulamento para Contratação de Operação de Crédito Pessoal por
Meios Eletrônicos - Aplicável ao Cliente Pessoa Física
4840-1030E - Versão: 08/2019 - Registrada no 2ª Ofício do Registro
de Títulos e Documentos de Osasco-SP sob o n° 355381, do Livro
B, em 23/08/2019.
Contrato de adesão.
Realização da operação de empréstimo pessoal (crédito pessoal) ao
cliente.
Consta na minuta que a operação de crédito “vigorará pelo prazo
informado nos meios eletrônicos disponibilizados” quando da
contratação pelo cliente.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e despesas de cobrança,
incluídos honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor.
Não.
Não.
Não.
Não.
Dá-se em ambiente digital, mas não está limitado a ele, pois é
possível a contratação pelo cliente por intermédio de máquinas de
autoatendimento e telefone.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta de contrato.*
Não na minuta de contrato.*
Sim: “O valor de cada parcela foi calculado com base nas taxas de
juros informadas ao Cliente previamente a contratação desta
operação, aplicados de forma capitalizada (incidência de juros sobre
o capital acrescido dos juros acumulados no período anterior), com
periodicidade diária.”

Constam previsões sobre ônus da
Não.
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
Destaque em negrito de algumas. Contudo, há outras cláusulas que
limitação de responsabilidade
deveriam estar destacadas.
Há campos específicos para rubrica
Não.
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor Não.
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
Não.
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
Foro da Comarca do cliente.
de arbitragem?
Disponível em:
https://banco.bradesco/assets/common/pdf/48401030E.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*A instituição financeira menciona na minuta que as taxas de juros remuneratórios vigentes à época da
efetivação, incluindo CET, fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, encargos e demais
despesas da operação, serão calculados e apresentados, para conhecimento e aceite do Cliente, na tela do meio
eletrônico escolhido, antes da confirmação e obtenção do empréstimo.
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Banco Bradesco S.A.
Regulamento de Utilização do Empréstimo Pessoal em Folha de
Pagamento (Setor Público e Setor Privado) Contratado por Meios
Eletrônicos
Mod.: 4840-1107E - Versão: 12/2018 - Registrada no 2º Ofício do
Registro de Títulos e Documentos de Osasco-SP, sob o nº 342.187,
do Livro B, em 08/01/2019.
Contrato de adesão.
Realização da operação de empréstimo pessoal em folha de
pagamento - empréstimo pessoal consignado.
Consta na minuta que a operação de crédito “vigorará pelo prazo
informado quando de sua contratação em um dos meios eletrônicos
disponibilizados”.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e despesas de cobrança,
incluídos honorários advocatícios de 10% sobre saldo devedor.
Não.
Não.
Não.
Não.
Dá-se em ambiente digital, mas não está limitado a ele, pois é
possível a contratação pelo cliente por meio de máquinas de
autoatendimento e telefone.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta de contrato.*
Não na minuta de contrato.*
Sim: “O valor de cada parcela foi calculado com base nas taxas de
juros informadas ao Cliente previamente a contratação desta
operação, aplicados de forma capitalizada (incidência de juros sobre
o capital acrescido dos juros acumulados no período anterior), com
periodicidade diária.”
Não.
Destaque em negrito de algumas. Contudo, há outras cláusulas que
deveriam estar destacadas.
Não.
Não.
Não
Foro da Comarca do cliente.

https://banco.bradesco/assets/common/pdf/regulamentoconsignado-publico-privado.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*A instituição financeira menciona na minuta que as taxas de juros remuneratórios vigentes à época da
efetivação, incluindo CET, fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, encargos e demais
despesas da operação, serão calculados e apresentados, para conhecimento e aceite do Cliente, na tela do meio
eletrônico escolhido, antes da confirmação e obtenção do empréstimo.
Disponível em:
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto

Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Banco do Brasil S.A.
Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo CDC Automático
Mod. 0.70.060-3 - Jul/18 - SISBB 18201 - pv - Registrada no 1º
Ofício de Títulos e Documentos de Brasília (DF), sob o nº 297680.
Contrato de adesão.
Empréstimo destinado aos clientes que recebam salário ou benefício
previdenciário por intermédio da instituição financeira (consignado)
e/ou detentores de contas correntes e/ou contas de poupança.*
Mínimo de 3 dias e, no máximo, 48 meses, de acordo com a
modalidade de crédito, podendo o prazo máximo ser alterado de
acordo com a política de crédito da instituição financeira,
preservando-se, contudo, o prazo dos empréstimos já deferidos.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor em atraso.
Não.
Não.
Não.
Não.
Pode ocorrer em ambiente digital, mas é possível também a
contratação por meio de máquinas de autoatendimento, telefone,
pessoalmente ou mediante acesso a outros canais de atendimento.
Não na minuta do contrato.**
Não na minuta do contrato.**
Apenas em parte. Consta na minuta que: “O pagamento do saldo
devedor [...] poderá ser feito [...] pelo Sistema Price, o qual consiste
em um plano de amortização de dívida em prestações periódicas,
iguais e sucessivas, em que o valor de cada prestação é composto por
uma parcela de juros e outra de capital”; “Nas operações onde o
pagamento for efetuado em prestações, o valor base da prestação
será calculado de acordo com o Sistema Price de Amortização.”
Sim.
Não.
Destaque em negrito de algumas e em negrito e sublinhado de outras.
Contudo, há outras cláusulas que deveriam estar destacadas.
Não.
Não.
Não.

Foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília (DF) ou o do
domicílio do devedor.
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/diemp/dwn/Clausulascont
Disponível em:
ratoCDC.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*A mesma minuta é utilizada para mais de uma modalidade de empréstimo pessoal e também para
financiamentos. ** Na minuta consta que o CET será apresentado previamente ao cliente no momento da
solicitação do empréstimo. No entanto, não informa como isso será feito.
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão

Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?
Disponível em:
Acesso em:

Banco Original S.A.
Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pessoal
Registrada no 9º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São
Paulo-SP sob nº 1307850, em 07/11/2017.
Contrato de adesão.
Concessão de empréstimo pessoal mediante débito em conta.
Não mencionado na minuta de contrato.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida. Há menção ao direito de arrependimento do
cliente no prazo de 7 dias, contados da liberação do crédito em
conta.
Sim, são devidos juros remuneratórios do período, juros moratórios
de 1% “pro-rata” e multa de 2% sobre o valor em atraso, despesas
de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais de 10%.
Contudo, não menciona os percentuais.
Não, mas a minuta é bastante sintética.
Parcialmente atendido. Utiliza-se a segunda pessoa indireta (você)
para se referir ao cliente.
Sim, em algumas cláusulas.
Não.
Sim.
Sim, para preenchimento por parte da instituição financeira.
Sim, para preenchimento por parte da instituição financeira.
Não.
Sim.
Não.
Destaque em negrito de algumas cláusulas. Contudo, há outras
cláusulas que deveriam estar destacadas.
Não.
Não.
Não.
Foro da Comarca de domicílio do cliente.
https://www.original.com.br/docs/important-documents/Cedula-deCredito-Bancario-Emprestimo-Pessoal.pdf
23 de fevereiro de 2020.
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Banco Santander S.A.
Cláusulas e Condições do Crédito Pessoal Eletrônico
Registrada no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da
Capital de São Paulo sob o nº 01282761.
Contrato de adesão.
Empréstimo de valores mediante crédito em conta corrente nos
prazos e na forma de pagamento informada pelo cliente.
Não mencionado na minuta de contrato.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida. Há menção ao direito de arrependimento do
cliente de até 7 dias do recebimento dos valores.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor em atraso.
Não na minuta, mas há informação de que a instituição financeira
disponibilizará um resumo das condições da operação de crédito
após a contratação.
Não.
Não.
Não.
Em relação à minuta, sim. Todavia, consta a informação que pode
ser realizada por telefone ou outro canal de atendimento.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Sim.
Não.
Destaque em negrito de algumas. Contudo, há outras cláusulas que
deveriam estar destacadas.
Não.
Não.**
Não.

Foro da Comarca do local da emissão do contrato, podendo a parte
que promover a ação optar pelo foro do domicílio do cliente.
https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arqDisponível em:
condicoes-gerais-credito-pessoal-eletronico/19-1230_174406_cgcreditopessoaleltronico.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*Na minuta consta que o cliente teve ciência do CET. No entanto, não consta a forma pela qual tomou ciência.
**Há informação na minuta de que o cliente informa em sistema as condições que pretende emprestar. Não
há na minuta qualquer campo para preenchimento pelo cliente.
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

BV Financeira S.A.
Contrato de Crédito Pessoal
Jan/18 - Registrada no 9º Ofício de Registro de Títulos e Documento
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo sob o
nº 1.313.390, em 02/02/2018.
Contrato de adesão.
Concessão de crédito pessoal, no valor e nas condições contratadas
por ligação telefônica gravada e especificados em extrato de
operação de crédito.
Não mencionado na minuta de contrato.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida. Há menção ao direito de arrependimento do
cliente no prazo de 7 dias, contudo não especifica a data de início da
opção.
Não são especificados na minuta do contrato os encargos pelo
atraso.*
Não.
Parcialmente atendido. Utiliza-se a segunda pessoa indireta (você)
para se referir ao cliente.
Não.
Não.
Não.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Sim: “Sobre o Crédito incidirão taxas de juros anuais efetivas, que
decompostos constituem a taxa mensal capitalizada.”
Não.
Destaque em negrito apenas de uma cláusula. Há outras cláusulas
que deveriam estar destacadas.
Não.
Não.
Não.
Não.

https://www.bv.com.br/resources/arquivos/CondicoesGeraisCreditoPessoal_remoto.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*Na minuta consta que o CET e os encargos de mora foram apresentados ao cliente durante ligação telefônica
para a contratação da operação.
Disponível em:
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Caixa Econômica Federal
Contrato de Crédito Direto CAIXA - Pessoa Física
67.034 v021 micro
Contrato de adesão.
Concessão de crédito aos clientes que recebam salário ou benefício
previdenciário por intermédio de crédito em conta e/ou clientes
titulares de contas correntes.
O prazo de vigência do contrato prorrogar-se-á automática e
sucessivamente por períodos de 180 dias.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor em atraso,
inclusive honorários advocatícios de 10% sobre o valor recebido ou
renegociado.
Não.
Não.
Não.
Não.
Dá-se em ambiente digital, mas não está limitado a este, pois é
possível a contratação pelo cliente por meio de máquinas de
autoatendimento e telefone.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Apenas em parte. Consta na minuta que: “O valor dos juros e IOF
incidentes sobre o empréstimo serão incorporados ao valor principal
e cobrados juntamente com as prestações, calculadas de acordo com
o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price)”.
Apenas na cláusula que trata de mora.
Não.
Não.
Não.
Não.**
Não.
Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal

http://www.caixa.gov.br/Downloads/creditocdc/Contrato_de_Credito_Direto_CAIXA_Pessoa_Fisica.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*Na minuta consta que o valor dos juros será apresentado ao cliente previamente à confirmação da operação
em meio eletrônico. ** Há informação na minuta de que o cliente informa em sistema o número de prestações
entre aquelas disponíveis para a operação que pretende contratar. Não há na minuta qualquer campo para
preenchimento pelo cliente.
Disponível em:
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma

Objeto

Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

HS Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
Cláusulas e Condições Gerais de Crédito Pessoal
Registrada no Ofício de Registro de Títulos e Documentos da
Comarca de Dois Irmãos/RS sob o n º 11.792, à folha 94, no livro
A-19, em 13/03/2019/ mart-2019.
Contrato de adesão.
Concessão de empréstimo pessoal conforme valor e condições
indicadas em Termo de Adesão mediante crédito em conta corrente,
para pagamento através de boleto bancário, cheques, débito em
conta, desconto em folha de pagamento ou benefício. O empréstimo
também poderá ser concedido para financiar parte ou a totalidade do
preço contratado para aquisição de bens e/ou serviços, com reserva
de domínio/propriedade fiduciária do bem financiado.
Prazo determinado, com início na primeira parcela e término na
última parcela paga.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês, multa de 2% sobre o valor total em aberto.
Não.
Não.
Não.
Não.
Pode ocorrer em ambiente digital.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Sim: “Os juros serão capitalizados e devidos mensalmente nos
vencimentos, incidindo sobre o saldo devedor do período que
antecede ao pagamento dos encargos.”
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.
Foro da Comarca de Dois Irmãos-RS.

https://www.hsfinanceira.com.br/arquivos/contratos/Clausulas_e_C
ondicoes_Gerais_do_Contrato_de_Credito_Pessoal.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*Na minuta consta que o valor e as condições constam de Termo de Adesão, bem como que o CET foi
informado ao cliente antes do Termo de Adesão. Como não foi possível verificar o Termo de Adesão, não há
como saber se constam nele todos os requisitos legais.
Disponível em:
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Itaú Unibanco S.A.
Condições Gerais do Empréstimo Pessoal – Não Correntista
SF 08/19 - Registrada no 2º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo, Capital, sob o nº 3.692.974, em
10/05/2019.
Contrato de adesão.
Empréstimo em dinheiro para crédito em conta corrente.
Não mencionado na minuta de contrato.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida. Há menção ao direito de arrependimento do
cliente de até 7 dias do recebimento dos valores.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor em
atraso.
Não consta resumo do contrato, mas consta uma seção de definições
de termos importantes para o cliente.
Parcialmente atendido. Utiliza-se a segunda pessoa indireta (você)
para se referir ao cliente.
Apenas em algumas seções.
Não.
Pode ocorrer em ambiente digital.
Não na minuta de contrato.*
Não na minuta de contrato.*
Apenas em parte. Consta na minuta que: “O valor de cada parcela
foi calculado com base na Tabela Price, sistema de amortização de
dívida, em que o percentual de principal e o percentual de juros de
cada parcela variam no decorrer do tempo, de modo a manter-se
constante o valor de cada parcela.”
Sim.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.

Não consta na minuta do contrato. Destaca-se a possibilidade de
solução amigável de conflitos via contato telefônico.
https://www.itau.com.br/content/dam/itau/varejo/emprestimosDisponível em:
financiamentos/credito-pessoal/condicoes-gerais-emprestimopessoal-nao-correntista.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*Na ocasião da contratação, a instituição financeira informa que apresentou o CET da operação de crédito.
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?

Itaú Unibanco S.A.
Condições Gerais do Contrato de Concessão de Empréstimo
Mediante Consignação em Folha de Pagamento
23395-7 06/10.
Contrato de adesão.
Empréstimo consignado.
Não mencionado na minuta de contrato.
Sim, constam cláusulas para a rescisão do contrato em relação à
margem disponível de consignação. Constam também hipóteses de
vencimento antecipado.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor em
atraso.
Não consta resumo do contrato, mas consta uma seção de definições
de termos importantes para o cliente.
Parcialmente atendido. Utiliza-se a segunda pessoa indireta (você)
para se referir ao cliente.
Não.
Não.
Pode ocorrer em ambiente digital.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Apenas em parte. Consta na minuta que: “O valor de cada parcela
foi calculado com base na Tabela Price e é composto de principal e
juros remuneratórios à taxa e periodicidade de capitalização.”
Sim.
Não.
Destaque com letras maiúsculas em algumas cláusulas. Contudo, há
outras cláusulas que deveriam estar destacadas.
Não.
Não.
Não.

Foro da Comarca do local da celebração deste contrato, podendo a
parte que promover a ação optar pelo foro do seu domicílio. Destacase a possibilidade de solução amigável de conflitos via contato
telefônico.
http://ww2.itau.com.br/creditoconsignado/PDF/22401-4_-_CCB_Disponível em:
_Folha_de_Pagto_Itau.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*Na ocasião da contratação, a instituição financeira informa que apresentou o CET da operação de crédito.
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão

Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Midway S.A.
Contrato de Empréstimo
Não indicada.
Contrato de adesão.
Concede crédito cujo montante líquido, conforme indicação do
cliente, será creditado na conta corrente do cliente.
Não mencionado na minuta do contrato.*
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida.
Sim: “pagamento de comissão de permanência sobre o total do
montante devido. Referida comissão de permanência será acrescida
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo do
pagamento de encargos e demais despesas, custas e honorários
advocatícios.”
Não.
Não.
Não.
Não.
Não mencionado.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.
Foro da Comarca de São Paulo-SP.

http://estaticos.midwayfinanceira.com.br.s3.amazonaws.com/midw
ay/wp-content/uploads/2017/02/Contrato-Empréstimo.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*Na ocasião da contratação, a instituição financeira informa que apresentou o CET da operação de crédito.
Disponível em:
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão

Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Negresco S.A.
Contrato de Financiamento Direto ao Consumidor e Utilização do
Sistema Credipar de Crédito
Registrada no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas da cidade de Curitiba-PR sob o nº 574.290, em
17/12/2013.
Contrato de adesão.
Concessão de crédito destinado ao financiamento para aquisição de
bens ou ao pagamento de serviços, ou a empréstimo pessoal,
“conforme opção manifestada no Termo de Adesão, que poderá ser
por um tipo dos sistemas: pré-fixado ou pós-fixado”.*
Não mencionado na minuta de contrato.**
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida e de cancelamento por parte do cliente no caso
de contrato de financiamento.
Sim: “multa contratual de 2% (dois por cento), acrescidos de juros
de mora fixados, calculados à taxa da operação contratada ou a de
mercado do dia do pagamento e correção monetária ou a comissão
de permanência relativa aos dias de atraso”.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não mencionado.
Não na minuta do contrato.**
Não na minuta do contrato.**
Não na minuta do contrato.**
Não na minuta do contrato.*
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.
Foro da Comarca de Curitiba-PR.

https://www.credipar.com.br/sitenovo/img/doc/ContratoFinanciam
entoCDCcompilado.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*A mesma minuta é utilizada para mais de uma modalidade de empréstimo pessoal e também para
financiamentos. **Na minuta consta que o valor, prazo, taxas e demais condições constam de Termo de
Adesão. Como não foi possível verificar o Termo de Adesão, não há como saber se constam nele todos os
requisitos legais, inclusive o CET.
Disponível em:
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão

Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?

Nu Pagamentos S.A. (“Nubank”)
Contrato Empréstimo Pessoal.
Não indicada.
Contrato de adesão.
Concessão de empréstimo no valor solicitado e de acordo com as
demais condições indicadas em quadro resumo, mediante crédito em
conta do cliente.
Não mencionado na minuta do contrato.*
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida. Há menção no resumo do contrato sobre
direito de arrependimento do cliente no prazo de 7 dias, contados da
contratação.
Sim, juros remuneratórios indicados no quadro resumo sobre o total
da dívida pelo período em atraso, a contar da data de vencimento
indicada no quadro resumo, multa moratória de 2% sobre o total da
dívida não paga e juros moratórios de 1% ao mês sobre o total da
dívida pelo período em atraso.
Sim, apresentado antes da minuta do contrato.
Parcialmente atendido. Utiliza-se a segunda pessoa indireta (você)
para se referir ao cliente.
Não.
Não.
Sim.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato. A minuta menciona a existência de
quadro resumo.*
“Os juros do Empréstimo serão calculados de forma exponencial e
capitalizados diariamente, com base em um ano de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias.”
Sim.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.

Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, sem prejuízo de o cliente
optar pelo foro de seu domicílio. Destaca-se a possibilidade de
solução amigável de conflitos via contato telefônico.
Disponível em:
https://nubank.com.br/contrato/emprestimo-pessoal/
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*Na ocasião da contratação, a instituição financeira informa que apresentou o CET da operação de crédito.
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo

Rescisão

Cláusula sobre inadimplência

Olé Bonsucesso Consignado S.A.
Regulamento de empréstimo e cartão de crédito consignados do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
Registrada no 1º Serviço de Registro de Títulos e Documentos de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais - 26 de setembro de 2018.
Contrato de adesão.
Concessão de crédito pessoal mediante consignação voluntária em
folha de pagamento ou benefício para pagamento de fatura de cartão
de crédito fornecido pela instituição financeira (contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável).
Não mencionado na minuta do contrato.
É facultado às partes encerrarem o contrato, inclusive sem justo
motivo, hipótese em que a instituição financeira cancelará o cartão
de crédito disponibilizado, parcial e exclusivamente para novas
utilizações, até a liquidação final de eventual saldo devedor
existente, permanecendo em vigor a reserva de margem consignável
existente e definitivo quando não existir mais saldo a pagar. Há
menção ao direito de arrependimento do cliente no prazo de 7 dias,
contados da data de contratação.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês, multa de 2% sobre o total apurado e
correção monetária.
Não.
Não.
Não.
Não.

Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
Pode ocorrer em ambiente digital.
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
Não na minuta de contrato.*
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
Não na minuta de contrato.*
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
Não na minuta de contrato.*
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
Não na minuta do contrato*
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
Não.
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
Não.
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
Não.
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor Não.
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
Não.
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
Foro da Comarca do domicílio do cliente.
de arbitragem?
Disponível em:
https://credito.oleconsignado.com.br/emprestimo-consignado
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*Na ocasião da contratação, a instituição financeira informa que apresentou o CET da operação de crédito.
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma

Objeto

Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Portocred S.A.
Cláusulas e Condições Gerais de Crédito Pessoal e Crédito Direto ao
Consumidor
Jan/2019 - Registrada no 2º Registro de Títulos e Documentos de
Porto Alegre sob o nº 102.156.
Contrato de adesão.
Concessão de empréstimo pessoal mediante crédito em conta
corrente para pagamento através de débito em conta, boleto
bancário, cheques, desconto em folha de pagamento ou benefício, ou
débito em conta de energia elétrica. O empréstimo também poderá
ser concedido para financiar parte ou a totalidade do preço
contratado para aquisição de bens e/ou serviços, com reserva de
domínio/propriedade fiduciária do bem financiado.
Prazo determinado, com início na primeira parcela e término na
última parcela paga.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida.
Sim, são devidos os juros remuneratórios do período, juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor em atraso.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não mencionado.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Sim.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.
Foro da Comarca de domicílio do cliente.

https://portocred.my.salesforce.com/sfc/p/#4P000001dV3i/a/4P000
000g90g/s4sJ0Y5tCz_itELihWR8KdraSwZXV4KO_aATGsHZ0g
M
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*A instituição financeira informa que apresentou o CET e demais informações em documento separado (termo
de adesão/sumário/termo de aceite), por ocasião da contratação do empréstimo.
Disponível em:
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Instituição financeira
Nome dado ao Contrato
Versão
Forma
Objeto
Prazo
Rescisão
Cláusula sobre inadimplência
Consta resumo do contrato?
Emprego de linguagem objetiva
Uso de frases curtas
Presença de elementos gráficos
A contratação se dá exclusivamente
em ambiente digital?
Há indicação das taxas de juros
remuneratórios cobradas?
Há quadro resumo com o valor das
prestações, juros etc.?
Constam critérios para o cálculo do
valor de juros remuneratórios, por
exemplo, demonstração matemática?
Há indicação sobre a capitalização
dos juros?
Constam previsões sobre ônus da
prova?
Grafia com destaque de cláusulas de
limitação de responsabilidade
Há campos específicos para rubrica
ou consentimento do consumidor?
Existem campos para preenchimento
com base em escolhas do consumidor
(alternativa do consumidor)?
Constam previsões específicas para a
proposição de ação judicial?
Cláusula de foro geral ou convenção
de arbitragem?

Via Certa Financiadora S.A.
Cláusulas e Condições Gerais do Contrato de Crédito Bancário –
Empréstimo Pessoal (Contrato)
Registrada no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas da cidade de Santo Cristo-RS sob o nº 4217, em
21/12/2016.
Contrato de adesão.
Concessão de empréstimo pessoal conforme valor e condições
indicadas em Termo de Adesão mediante crédito em conta corrente,
para pagamento das parcelas por meio de boletos bancários.
Não mencionado na minuta de contrato.
Não consta hipótese de rescisão, apenas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida.
Sim, juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória
especificados em Termo de Adesão e cobrança extrajudicial no
percentual de 10%.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não mencionado.
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Não na minuta do contrato.*
Sim.
Não.
Destaque em negrito apenas de uma cláusula. Há outras cláusulas
que deveriam estar destacadas.
Não.
Não.
Não.

Foro da Comarca de Santo Cristo-RS, podendo a instituição
financeira optar pelo Foro da Comarca de domicílio do cliente.
https://viacertafinanciadora.com.br/Download/Cláusulas-GeraisDisponível em:
Empréstimo-Pessoal.pdf
Acesso em:
23 de fevereiro de 2020.
*A minuta menciona que as características do empréstimo, que compõem o CET, constam de Termo de
Adesão. Como não foi possível verificar o Termo de Adesão, não há como saber se constam nele todos os
requisitos legais.
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APÊNDICE C – Lista com o número dos processos analisados
STF
ARE nº 707807 AgR/SP
ADI nº 2591/DF
RE nº 78953/SP
RE nº 82424/SP
RE nº 81692/SP
STJ
REsp nº 139.343 - RS
REsp nº 973.827 - RS
REsp nº 1.639.259 - SP
REsp nº 1.578.553 - SP
REsp nº 1.388.972 - SC
REsp nº 1.256.397 - RS
REsp nº 1.255.573 - RS
REsp nº 1.251.331 - RS
REsp nº 1.112.879 - PR
REsp nº 1.112.880 - PR
REsp nº 1.063.343 - RS
REsp nº 1.061.530 - RS
REsp nº 1.058.114 - RS
TJSP
0021711-12.2005.8.26.0576
0037562-29.2013.8.26.0506
3001202-56.2013.8.26.0114
1117227-97.2014.8.26.0100
1004344-40.2014.8.26.0576
1005707-95.2016.8.26.0704
1038254-87.2016.8.26.0576
1056637-86.2016.8.26.0100
1000518-30.2016.8.26.0416
1009359-98.2017.8.26.0506
1002656-91.2017.8.26.0526
1062752-92.2017.8.26.0002
1058515-67.2017.8.26.0114
1001522-53.2017.8.26.0615
1001359-39.2017.8.26.0012
1051002-36.2017.8.26.0506
1031102-24.2017.8.26.0100
1064744-15.2017.8.26.0576
1003448-97.2018.8.26.0368
1000458-89.2018.8.26.0415
1048426-93.2018.8.26.0002
1004461-83.2018.8.26.0481
1003635-76.2018.8.26.0604
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1001983-72.2018.8.26.0103
1006501-69.2018.8.26.0309
1027589-69.2018.8.26.0405
1017519-62.2018.8.26.0576
1003941-60.2018.8.26.0405
1032934-58.2018.8.26.0100
1003462-51.2018.8.26.0572
1001974-13.2018.8.26.0103
1008917-07.2018.8.26.0019
1002722-91.2019.8.26.0529
1016834-91.2019.8.26.0003
1003163-89.2019.8.26.0006
1000769-88.2019.8.26.0498
1003518-88.2019.8.26.0624
1001709-84.2019.8.26.0326
1000928-79.2019.8.26.0094
1013084-77.2019.8.26.0554
1001819-72.2019.8.26.0071
1000530-71.2019.8.26.0082
1010260-62.2019.8.26.0032
1100275-67.2019.8.26.0100
1011760-56.2019.8.26.0100
1001048-54.2019.8.26.0246
1019104-54.2019.8.26.0564
1098161-58.2019.8.26.0100
1002344-45.2019.8.26.0462
1085907-53.2019.8.26.0100
1010978-43.2019.8.26.0005
1018389-42.2019.8.26.0554
1064464-46.2019.8.26.0100
1000961-39.2019.8.26.0589
1007162-39.2019.8.26.0624
1000647-35.2019.8.26.0673
1009363-34.2019.8.26.0032
1004322-33.2019.8.26.0664
1007520-29.2019.8.26.0066
1004012-26.2019.8.26.0438
1018364-23.2019.8.26.0071
1003670-21.2019.8.26.0048
1002157-20.2019.8.26.0597
1008895-17.2019.8.26.0664
1020305-18.2019.8.26.0003
1022116-16.2019.8.26.0002
1014877-13.2019.8.26.0405
1012396-10.2019.8.26.0007
1000279-06.2019.8.26.0615
1002410-04.2019.8.26.0372
1003142-04.2019.8.26.0010

