
Portaria da sde no 4, de 13 de março de 1998

Divulga, em aditamento ao elenco do art. 51 da Lei no 8.078/1990 e do art. 22 do Decreto no 2.181/1997, 
cláusulas nulas de pleno direito (cláusulas abusivas).

c Publicada no DOU de 16-3-1998.
c Dec. nº 2.181, de 20-3-1997, dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, e esta-

belece normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC.

O Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no art. 56 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, e com o objetivo de orientar 
o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor notada men te para o fim de aplicação do disposto no inciso IV do 
art. 22 deste Decreto;
Considerando que o elenco de Cláu sulas Abusivas relativas ao fornecimento de produtos e serviços, constantes 
do art. 51 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, é de tipo aberto, exem plificativo, permitindo, desta forma 
a sua complementação, e
Considerando, ainda, que des cri ções terminativas dos diversos PROCONs e Ministérios Públicos, pacificam como 
abusivas as cláusulas a seguir enumeradas, resolve:
Divulgar, em aditamento ao elenco do artigo 51 da Lei no 8.078/1990 e do artigo 22 do Decreto no 2.181/1997, as 
seguintes cláusulas que, dentre outras são nulas de pleno direito:
 1.  Estabeleçam prazos de carência na prestação ou fornecimento de serviços, em caso de impon tua lidade das 

prestações ou mensalidades;
 2.  Imponham, em caso de impon tua li dade, interrupção de serviço essencial, sem aviso prévio;
 3.  Não restabeleçam integralmente os direitos do consumidor a partir da purgação da mora;
 4.  Impeçam o consumidor de se beneficiar do evento, constante de termo de garantia contra tual, que lhe seja 

mais favorável;
 5.  Estabeleçam a perda total ou desproporcionada das pres tações pagas pelo consumidor, em benefício do credor, 

que, em razão de desistência ou ina dimplemento, plei tear a resilição ou resolução do contrato, ressalvada a 
cobrança judicial de perdas e danos compro va da mente sofridos;

 6.  Estabeleçam sanções em caso de atraso ou descumprimento da obrigação somente em des favor do consumidor;
 7.  Estabeleçam cumulativamente a cobrança de comissão de permanência e correção monetária;
 8.  Elejam foro para dirimir conflitos de correntes de relações de consumo diverso daquele onde reside o 

consumidor;
9. Revogado. Port. da SDE no 17, de 22-6-2004.
10. Impeçam, restrinjam ou afastem a aplicação das normas do Código de Defesa do Consu midor nos con flitos 

decorrentes de contratos de transporte aéreo;
11. Atribuam ao fornecedor o poder de escolha entre múltiplos índices de reajuste, entre os admitidos legalmente;
12. Permitam ao fornecedor emitir títulos de crédito em branco ou livremente circuláveis por meio de endosso na 

representação de toda e qualquer obrigação assumida pelo consumidor;
13. Estabeleçam a devolução de prestações pagas, sem que os valores sejam corrigidos monetariamente;
14. Imponham limite ao tempo de internação hospitalar, que não o prescrito pelo médico.

ruy Coutinho do nascimento


