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Apresentação 

o Professor Marcus Vinicius Fernandes Andrade da Silva me 
honra com o convite para apresentar sua obra, em tema que não é 

da minha especialidade, mas de grande importância para o Direito 
do Consumidor. 

Atribuo o convite a nossa amizade, e não vou me furtar a esse 

dever que dela decorre, até pela oportunidade de encaminhar ao pú
blico um trabalho, que, de fato, tem, entre seus méritos, o de enfrentar 

um assunto carente de maior desenvolvimento em nossa doutrina .. 
Este livro se origina da tese de doutorado de seu autor, 

que, durante o curso na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, deparou-se com o questionamento sobre a possibilidade de 
decretação, de ofício, da abusividade de uma dada cláusula num 
contrato de consumo. 

, Para responder a essa dúvida, escreveu sua tese, que se trans

formou na presente obra. 
Mas o que o leitor vai encontrar aqui é muito mais que essa 

resposta. Fez-se um estudo razoavelmente abrangente de toda a temá

tica relacionada ao problema, devidamente situada temporal e espa
cialmente em relação ao ordenamento de nosso país. 

Começa por uma abordagem do assunto em nossa 
Constituição e do caráter econômico que ele tem, tão importante 
quanto seus contornos jurídicos, desdobrando-se numa análise do 
Direito do Consumidor como direito fundamental e num verdadeiro 

microssistema cuja espinha dorsal é o Código Consumerista. 
A seguir, trata-se da relação de consumo, dissecada em seus 

elementos, com destaque para o consumidor, o ato, a atividade de 
consumo e o fornecedor. Daí, passa-se para a questão de sua desti

nação final e chega-se no âmago do trabalho com a apreciação dos 

contratos de consumo. 

Desde a boa-fé até os diversos planos em que as relações jurí
dicas contratuais operam - existência, validade, eficácia -, tudo é dis

cutido. As cláusulas abusivas, a ordem pública contratual, e a pedra de 
toque do estudo, a decretação ex officio da abusividade das cláusulas. 



Examinam-se aí os princípios do contraditório, da ampla de

fesa e o dispositivo, além dos percalços das discussões jurisdicionais 
sobre a matéria nos diversos tipos de sentenças e em seu tramite até 

os tribunais superiores. 
O livro se encerra com a análise das formas de controle das 

relações de consumo, pela Justiça e pelo Ministério Público, e tem seu 
fecho com um caso emblemático, o Recurso Especial 1.061.530-RS e a 

Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. 
As considerações finais fazem um balanço da obra, que se lê 

com proveito e decerto será utilíssima para todos os que militam na 
área, até porque escorada na mais seleta doutrina e vivifica da por atu

alizada jurisprudência. 
De Goethe a Mário de Andrade, incontáveis autores escreve

ram sobre a inutilidade dos prefácios e apresentações. Esta não fugirá 
da regra. O importante, pois, é o livro, e quanto mais aqui eu me alon
gar, mais estarei afastando o leitor do conteúdo que ele busca. 

Deixo-o, então, livre para a leitura, que de per si será bastante 

para dar uma dimensão do valor e da utilidade - aí sim - da obra. 
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