
Atenção ao contrato evita dores de cabeça 
Marcos Lobo 
 
Ler o contrato no ato da compra do produto ou serviço é dever de qualquer consumidor. Muitas 
vezes, porém, o cliente esbarra em documentos extensos, com letras miúdas e de dupla 
interpretação. Resultado: se há algum problema no aparelho ou serviço adquirido, o comprador 
corre o risco de ficar sem argumento por não ter lido atentamente o contrato. A falta de atenção 
pode esconder ainda cláusulas abusivas. Para evitar dor de cabeça, é preciso leitura atenta. 
 
O mais indicado antes de assinar qualquer contrato é ler com atenção cada cláusula, questionando 
as que deixarem dúvidas ou não estiverem de acordo com a intenção do consumidor. Especialistas 
ressaltam que essa atitude se torna ainda mais importante na medida em que se propagam os 
contratos de adesão, documentos prontos que precisam apenas da assinatura do comprador para 
serem validados. 
 
Entre os contratos de adesão mais comuns estão aqueles referentes a compra de cartão de 
crédito, linha telefônica, plano de saúde e abertura de conta em banco. De acordo com o assessor 
jurídico do Procon/RJ, Jorge Tardin, a simples contratação de seguro para o aparelho celular tem 
gerado elevado número de reclamações no órgão nos últimos anos. Motivo? A má interpretação 
do contrato de serviço. Segundo ele, ao utilizarem termos jurídicos no documento, as empresas 
acabam confundindo o consumidor.  
 
– As pessoas tendem a assinar o contrato achando que furto e roubo são a mesma coisa, o que 
não é verdade. O consumidor preenche o documento solicitando seguro contra roubo e, tempos 
depois, se alguém furta seu celular na rua, a empresa comunica que não fará a cobertura por não 
ter configurado roubo – explica Tardin. 
 
Outro exemplo é a assinatura de planos de saúde. Por lei, o consumidor deve ser amparado por 
um médico, que poderá auxiliá-lo na leitura do documento. A legislação, no entanto, não é 
respeitada na prática. “Na rotina, algumas empresas fazem uso de termos científicos para 
denominar doenças, o que atrapalha o total entendimento sobre a cobertura do plano”, lembra o 
assessor jurídico do Procon/RJ. 
 
Paciência na leitura evita má interpretação 
 
Além da dificuldade de compreensão, o coordenador de pesquisa do Programa de Administração 
de Varejo (Provar-USP), Luiz Paulo Fávero, lembra que a pressa do consumidor na leitura do 
contrato também provoca confusão. “Na correria, o que estava escrito no contrato é preterido 
para levar logo o aparelho para casa. Outro agravante é a redação de documentos cada vez mais 
extensos, o que inviabiliza uma leitura completa de seus termos”, aponta Fávero.  
 
Foi justamente a extensão que desestimulou o estudante Marcelo Barradas a fazer a leitura do 
contrato ao abrir uma conta corrente. Após dois anos e meio, ele decidiu fechar a conta e se 
surpreendeu com as condições impostas pelo banco – deveria pagar taxa de R$ 28. Revoltado, o 
estudante deixou o caso se arrastar. Após dois meses, Barradas foi informado de que a taxa 
passara para R$ 72. Ele diz ter pago a quantia e encerrado a conta. 
 
No caso da professora aposentada Yeda Costa, as más lembranças vêm do plano de capitalização. 
Há três anos ela participa de sorteio mensal de R$ 20 mil, colaborando mensalmente com R$ 40. 
“O valor dessa taxa sofreu reajustes ao longo desse tempo e fui me queixar com o gerente da 
agência. Com o contrato na mão, ele me mostrou que o documento previa isso”, diz ela. Embora 
discordasse dos reajustes, Yeda ficou sem argumentos. 
 
Ao mesmo tempo que o consumidor tem a obrigação de ler atentamente o contrato, o contratado 
não deve usar asteriscos e letras miúdas, o que é considerado ilegal por especialistas. 



Coordenador de pesquisa do Provar-USP, Luiz Paulo Fávero, reconhece que o recurso é corriqueiro 
entre empresas. 
 
Na opinião do advogado Marcel Lopes, do Centro de Assistência e Defesa da Cidadania e do 
Consumidor (Cadeccon), aqueles que se sentirem lesados devido a informações transmitidas em 
forma de difícil leitura podem se defender com base no artigo 54 do Código de Defesa do 
Consumidor. “Não pode haver confusão na mensagem, a informação precisa ser a mais 
transparente possível”, defende. 
 
Mesmo alguém que não tenha nem mesmo percebido a presença de cláusulas abusivas pode 
entrar na Justiça e pedir ressarcimento, conforme explica o assessor jurídico do Procon/RJ, Jorge 
Tardin. Ele lembra um caso recente envolvendo uma operadora de telefonia fixa que pregava 
tarifa única para uso ilimitado do celular e depois começou a restringir o uso. “Todos que 
recorreram contra a tentativa da empresa de limitar o uso do aparelho dentro daquela promoção 
ganharam a causa”, resume. 
 
Qualquer contrato de prestação de serviço não pode conter excessos em favor do contratado. 
“Eles devem seguir o que é estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, isto é, têm que 
trazer proteção para quem solicita o serviço”, diz o professor de Direito Civil e do Consumidor da 
PUC/SP, Rogério Dommini.  
 
Autor de livros sobre o tema, Dommini lançou Responsabilidade Pós-contratual (Editora Saraiva), 
no qual percorre os tópicos que devem ser respeitados após a prestação de serviço ou venda de 
produto. “Os deveres persistem. Se isso não acontecer, pode-se recorrer à justiça”, lembra. 
 
Atenção aos detalhes especificados 
 
O advogado Marcel Lopes, do Centro de Assistência e Defesa da Cidadania e do Consumidor 
(Cadeccon), lembra que os contratos referentes a compra de imóvel ou de carro, apesar de não 
serem de adesão, são motivo de dor de cabeça para o consumidor. Eles são, muitas vezes, 
redigidos na presença do comprador – principalmente quando é entre duas pessoas físicas –, e 
podem deixar de ter informações importantes. 
 
Lopes recomenda o máximo de cautela nesses casos. Segundo ele, é preciso verificar se o bem 
está, de fato, em nome da empresa ou pessoa que está vendendo. “Do contrário, a empresa 
poderá se eximir de qualquer responsabilidade em caso de problema”, alerta. Em se tratando de 
veículos, Lopes aconselha ainda que o consumidor verifique se o carro está alienado, informação 
que deve constar no contrato. 
 
– É um ponto extremamente importante, pois se há dívidas antigas, a Justiça irá procurar quem é 
atual dono do carro – explica. É necessário saber também se há multas, embora essa informação 
não deva obrigatoriamente constar no contrato. 
 
No caso do publicitário Wilson Freitas, a confusão foi na hora de renovar o contrato de aluguel de 
seu apartamento em Niterói. Ao assinar documento pelo sistema de aluguel garantido, no qual a 
imobiliária garante o pagamento do aluguel mesmo em caso de inadimplência do inquilino, ele 
sabia que a taxa de cobrança correspondia a 50% do primeiro aluguel que era de R$ 350. 
 
– Na hora da renovação, após 30 meses de uso, eles reajustaram para 75%, desde que 
obedecesse a um mínimo de R$ 500. O que eu havia entendido é que esse reajuste se daria em 
cima dos R$ 350. Não foi o que ocorreu e eles me cobraram R$ 500 – reclama, alegando que 
houve dupla interpretação na redação do documento. 
 
Caso inusitado é quando o serviço solicitado é prestado sem qualquer assinatura de contrato. O 
estudante Alexandre Abreu ainda não conseguiu um contrato de retificação da prestação de 



serviços da operadora de televisão a cabo. Assinou um pacote mais completo, depois de precisar 
trocar de residência, mas tem apenas o contrato referente ao plano anterior.  
 
– Eles alegaram que para o meu novo bairro só era possível ter um pacote mais caro. Aceitei a 
justificativa, mas com o tempo o preço da assinatura não parava de subir. Liguei e reclamei. 
Entramos em um acordo, mas ainda não recebi novo contrato – lamenta. 
 
Alguns Cuidados Procure ler atentamente os contratos de adesão. Esclareça com o gerente 
qualquer dúvida sobre o documento.  
Se identificar alguma cláusula abusiva, conteste ou acione um órgão de defesa do consumidor.  
 
Lembre-se: não é preciso itens como “concordo” ou “tomei ciência das informações escritas” para 
contratos de adesão. Basta a assinatura para dar concordância.  
 
Em qualquer tipo de disputa, especialistas aconselham acionar os órgãos de defesa do consumidor 
da cidade. Ao solicitar um serviço, certifique-se de que o conteúdo do contrato irá satisfazê-lo em 
caso de problema.  
 
Em contratos entre pessoas para aluguel ou compra de imóvel ou carro, procure ajuda de um 
advogado.  
 
Na compra do carro, verifique se o mesmo está no nome da empresa e alienado.  
 
SERVIÇO 
Cadeccon, 2533-0701 Procon/RJ, 1512 Provar/USP, 0xx11-3091-6045 
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