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Abstract: The purpose of this paper is to analyze,
in a functional perspective, one of the aspects of
the traditional requirement of validity used for eximption clauses and exclusionary of their duty to
indemnify, which relates to the respect to public
order. More specifically, we investigate the tutelage
worthiness of the exemption clauses in consumer
relations and in adhesion contracts in civil relations,
by individually determining the value differentiation of incident discipline depending on the degree
of vulnerability of the parties in the contractual
relationship.
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Resumo: O presente trabalho visa a analisar, em
perspectiva funcional, um dos aspectos do tradicional requisito de validade posto para as cláusulas
limitativas e excludentes do dever de indenizar, que
diz com o respeito à ordem pública. Em específico,
investiga-se o merecimento de tutela dos pactos de
não indenizar nas relações de consumo e nos contratos de adesão em relações civis, individuando-se
a diferenciação valorativa de disciplina incidente
consoante o grau de vulnerabilidade das partes na
relação contratual.

BR

Áreas do Direito: Consumidor; Civil

Recebido: 15.02.2020
Pareceres: 13.03.2020 e 12.03.2020

Keywords: Consumer law – Obligations – Adhesion
contracts – Exemption clauses – Public policy.

Castro, Diana Loureiro Paiva de; Oliva, Milena Donato. As cláusulas de não indenizar nas
relações de consumo e nos contratos de adesão em relações civis.
Revista de Direito do Consumidor. vol. 129. ano 29. p. 223-245. São Paulo: Ed. RT, jun.-maio-jun./2020.

Revista de Direito do Consumidor 2020 • RDC 129

O
US
242

prejudicado. Em síntese, portanto, a cláusula de não indenizar não se afigura vedada pelo artigo 424 do Código Civil, desde que, no caso concreto, a relação se afigure
equilibrada.
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4.	Notas conclusivas

O presente trabalho buscou analisar, em perspectiva dinâmica, o tradicional requisito de validade das cláusulas de não indenizar referente à ordem pública, sistematizando a disciplina aplicável à cláusula excludente do dever de indenizar e à
cláusula limitativa do dever de reparar por perdas e danos em relações de consumo e
em contratos de adesão em relações civis.
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No que se refere à cláusula excludente do dever de indenizar, haja vista que, nesse caso, há exoneração do dever de reparar por perdas e danos, a convenção afigura-se inválida em relações de consumo, seja diante de consumidor pessoa física, seja
diante de consumidor pessoa jurídica. Nos contratos de adesão em relações civis,
por outro lado, permite-se a cláusula, devendo ser apurado em concreto o equilíbrio
funcional.
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No que tange à cláusula limitativa do dever de reparar por perdas e danos, considerando-se que, nessa hipótese, há somente a fixação de valor máximo para o
montante indenizatório, o aludido ajuste será cabível em relações de consumo, mas
somente se pessoa jurídica ocupar o polo ativo da relação. Em contratos de adesão
em relações civis, a seu turno, a convenção será admitida diante de pessoa jurídica
ou de pessoa física aderente. Em ambos os casos, faz-se mister a aferição do equilíbrio contratual.
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