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“[...] a visão cientificista do direito cede espaço a um viés 
mais principiológico e valorativo, que estimula o reenvio 
da solução dos casos concretos ao patamar mais 
elevado dos fundamentos do Estado Democrático de 
Direito” 

 
(SCHREIBER, Anderson) 
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RESUMO 
 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho aborda a celeuma existente na aplicação e conceituação do 
consumidor no direito pátrio. São examinadas as chamadas teorias, maximalista, 
finalista e finalista aprofundada ou mitigada. Para tanto, foram pesquisados os aspectos 
históricos do surgimento do direito do consumidor, sua posição constitucional e os 
possíveis conceitos de consumidor previstos na lei. Foram também apresentados alguns 
julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais pátrios acerca da 
aplicação do código consumerista nas relações interempresariais. O tema em questão é 
controverso e tem gerado dissenso na doutrina e jurisprudência desde o surgimento da 
Lei n. 8.078/90. O princípio da vulnerabilidade como vetor interpretativo passa a ser o 
norte na interpretação do conceito de consumidor, principalmente o consumidor-
empresário adequando-se a interpretação do texto da lei à nova hermenêutica jurídica e 
à eficácia normativa dos princípios. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Consumidor-empresário. Finalismo mitigado. Princípio da 
Vulnerabilidade. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

 

This paper deals with the fuss that exists in the application and conceptualization of the 
consumer in the right paternal. They are examined the so-called theories, maximalist, 
finalist and finalist depth or mitigated. For both, were researched the historical aspects of 
the emergence of the right of the consumer, their constitutional position and the possible 
concepts of consumer foreseen in the law. Also presented were some tried the Superior 
Court of Justice (STJ) and other courts hence its native principles concerning the 
application of the code consumerist and relation bussines. The theme in question is 
controversial and has generated dissent from the doctrine and case law since the 
emergence of Law n. 8.078 /90. The principle of vulnerability as vector interpretation shall 
be replaced by the north in the interpretation of the concept of consumer, especially the 
consumer-entrepreneur adjusting the interpretation of the text of the law the new juridical 
interpretation and legislative effectiveness of principles. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Consumer-businessman. Finalism mitigated. principle of 
vulnerability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

No último dia 11 de setembro de 2010, o Código de Defesa do Consumidor 

brasileiro (CDC) completou 20 anos. Em vigor desde 11 de março de 1991, a dinâmica 

do mercado de consumo no Brasil sofreu uma revolução sem precedentes com o 

advento do referido Código. O novo diploma influenciado por várias leis estrangeiras é 

considerado, até hoje, uma das legislações mais modernas do mundo. Essa condição 

inovadora e precursora acabou influenciando legislações consumeristas posteriores de 

outros países, e leis outras aprovadas internamente. Com o surgimento do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), a teoria contratual nunca mais foi a mesma. 

Partes desses avanços puderam ser notados no Código Civil de 2002 

(CC/02), que entre os seus princípios principais e norteadores elegeu a operabilidade, 

socialidade e eticidade como vetores da teoria contratual e de todo o ordenamento civil 

brasileiro.  

Apesar desse enorme avanço consagrado pelo Diploma Legal Civil, o CDC 

ainda possui características que o tornam próprio e bem mais protetivo com aqueles 

subordinados às suas regras. Tal fato fez com que todos os contratantes em situação de 

dificuldade no mercado, procurassem, num primeiro momento, a proteção jurídica da Lei 

n. 8.078/90, inclusive as pessoas jurídicas.  

O art. 2º, caput, do CDC, denominado pela doutrina de consumidor stricto 

sensu ou consumidor standard é o conceito que tem gerado mais polêmica na sua 

aplicação, já que o próprio artigo prevê a pessoa jurídica como consumidora, e, além 

disso, não faz nenhuma restrição, a priori, à sua aplicação. 

O presente trabalho teve o escopo de analisar esse referido artigo, suas 

interpretações doutrinárias e a forma como ele tem sido aplicado em nossos tribunais. 

Para tanto a metodologia utilizada no tema em apreço foi a pesquisa exploratória através 

da coleta e estudo da doutrina e jurisprudência acerca do tema, tendo como vertente a 

corrente teórico-metodológica e jurídico-teórica, por basear-se no conceito, interpretação 

e aplicação de uma norma. Seguindo-se a linha crítico-metodológica o trabalho se 

propôs a uma análise crítica da realidade na vertente da teoria do discurso e da teoria 
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argumentativa, compreendendo o direito como uma rede complexa de linguagens e 

significados. A investigação deu-se através de pesquisa teórica, jurisprudencial e fática, 

utilizando-se o método observacional. 

Adotou-se como marco teórico a nova configuração jurídica conferida aos 

princípios, sendo estes considerados como verdadeiras normas jurídicas com aplicação 

e eficácia reconhecida na atualidade, principalmente depois da compreensão e 

divulgação das obras de autores como Robert Alexy e Ronald Dworkin. 

Nesse sentido, foram utilizadas obras dos principais doutrinadores de Direito 

do Consumidor do País que analisam o momento jurídico-filosófico que vivemos e 

artigos jurídicos específicos sobre o tema, publicados nas principais revistas jurídicas 

especializadas. 

Ainda como fundamentação jurídico-filosófica, foram analisadas as principais 

obras dos autores contemporâneos sobre as teorias da argumentação jurídica e 

princípios, dando um contorno não puramente legal ao estudo.  

Ao considerar-se todo o novo contexto interpretativo constitucional que 

permeia o direito atual, entende-se que estaria a ele subjacente o que, segundo a 

maioria dos autores, se configuraria como uma nova matriz epistemológica do direito, 

batizada como pós-positivismo ou neo-constitucionalismo. 

Sob tal perspectiva, a categoria central da validade normativa estaria 

fundamentada, não mais sob a base do ápice normativo constitucional, como era 

antigamente, considerado como centro do qual tudo deriva, a partir de processos de 

subsunção formal sob o manto da soberania estatal, e sim, como centro ao qual tudo 

deve convergir, a partir dos múltiplos fatores da realidade social, vale dizer, como centro 

a ser alcançado e não do qual se deve partir, assim aconteceu com o direito civil-

constitucional e os demais ramos jurídicos, inclusive o direito do consumidor. 

Os reflexos disso afetam sobremaneira a conjuntura no campo específico do 

Direito que terminam por afetar, também, a clássica estrutura da rigidez hierárquica das 

normas, estando elas encabeçadas, no modelo kelseniano, pela norma fundamental 

(não positivada, mas pressuposta pela razão) e suas demais leis, cedendo, então, a um 

novo modelo onde a unidade das normas somente pode ser percebida em contextos 

ligados a casos concretos. 



 

  

    

12  

 

   

 

Assim, como qualquer estudo aprofundado que se queira fazer sobre 

qualquer tema jurídico, o início do trabalho aborda os principais aspectos e fatos 

históricos que foram relevantes para o surgimento do direito do consumidor, num 

primeiro momento, no exterior, e depois aqui no Brasil. 

No segundo capítulo, foi abordado o tema do Direito do Consumidor na 

Constituição da República Federativa do Brasil (CR), como direito fundamental previsto 

no art. 5, e também como princípio conformador da ordem econômica.  

Vale lembrar que o Código Civil de 1916 foi resultante das concepções 

individualistas e voluntaristas oitocentistas, incorporadas pelas codificações dos Séculos 

XIX e XX, e hoje, a Constituição é a norma suprema do sistema jurídico brasileiro já que 

todos os demais atos devem-lhe obediência, sob pena de incoerência sistemática. 

No capítulo seguinte, estudaram-se os quatros possíveis conceitos de 

consumidor previsto no CDC e suas implicações e aplicações no judiciário brasileiro. 

Para tanto, fez-se uma análise da teoria maximalista, da teoria finalista e da teoria 

finalista mitigada. 

 A corrente maximalista defende que o destinatário final é apenas o 

destinatário fático, ou seja, aquele que retirou o produto da cadeia de fornecimento. É 

considerada uma noção objetiva de consumidor, pois o que interessa é o objeto da 

relação. Essa teoria amplia extremamente o conceito de consumidor. 

Já a corrente finalista afirma ser consumidor o destinatário final, isto é,  

aquele que retira o produto do mercado e dá a ele uma destinação final de uso e o 

consome na cadeia produtiva. É uma noção subjetiva de consumidor, pois aqui o sujeito 

da relação é fundamental, enquadra-se nesta definição o destinatário fático e econômico 

da cadeia, ou seja, o produto ou serviço é consumido para uso próprio e não é destinado 

a qualquer outro beneficiamento posterior. A teoria finalista pura retira do conceito de 

consumidor a relação existente entre dois profissionais. 

Hoje, nota-se um abrandamento da teoria finalista pura adotando-se nos 

últimos julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a teoria finalista aprofundada, em 

que a vulnerabilidade é ponto chave de aplicação ou ampliação do conceito de 

consumidor. Os defensores do finalismo mitigado admitem a aplicação do CDC, 



 

  

    

13  

 

   

inclusive, à pessoa jurídica que exerce uma atividade profissional com intuito de lucro, 

desde que comprovada, no caso concreto, sua vulnerabilidade. 

A teoria finalista mitigada, de um lado, não amplia a todos, indistintamente, o 

conceito de consumidor, e de outro, não restringe de forma severa a aplicação do CDC 

às pessoas jurídicas. É uma terceira via, um ponto de equilíbrio entre o que diz a lei e a 

coerência do sistema jurídico nacional. 

Também foram analisadas todas as hipóteses de consumidores equiparados 

previstas na lei consumerista. 

O capítulo quinto, trata das teorias da argumentação jurídica como meio de 

solução para os problemas jurídicos e posteriormente apresenta a configuração jurídica 

dos princípios na atualidade, destacando-se a sua eficácia normativa com função 

inclusive interpretativa. 

A análise jurídico-filosófica foi importante para poder apresentar o princípio da 

vulnerabilidade como vetor interpretativo de todo sistema do CDC, e inclusive, para 

interpretação do conceito de consumidor naqueles casos considerados difíceis. Nesse 

mesmo capítulo demonstrou-se também que o conceito de vulnerabilidade tem sido 

ampliado pelos doutrinadores o que reflete diretamente no campo de aplicação e 

definição do CDC. 

E, por fim, o último capítulo apresenta a argumentação principal do trabalho 

defendendo a mitigação da teoria finalista pura, aplicando-se o CDC, em alguns casos 

ao consumidor-empresário, que esteja em situação de vulnerabilidade no caso concreto. 

Sabe-se que o Código de defesa do consumidor é uma lei especial destinada a um 

grupo específico da sociedade, o consumidor, mas todos podem um dia estar na 

condição de consumidor, basta realizar uma compra de um bem ou serviço no mercado 

de consumo. A situação do consumidor é relacional, e sendo dessa forma, em princípio, 

aplica-se exclusivamente ao consumidor pessoa física, destinatário real da proteção 

desse microssistema jurídico. 

Todavia, em casos difíceis, e situações excepcionais, o caso concreto pode 

apresentar uma situação limítrofe em que a aplicação do Código Civil (CC), um código 

de iguais, será extremamente injusta contrariando o sistema da boa-fé e da equidade.  



 

  

    

14  

 

   

São esses casos que devem ser analisados pelo poder judiciário, casos em que 

se aplicado o código civil, uma das partes será beneficiada em detrimento da outra. 

Nesse sentido, o estudo conclui que essa terceira via utilizada pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), denominada por alguns de finalismo aprofundado ou mitigado, 

é uma aplicação calcada especificamente em um caso difícil em que o princípio da 

vulnerabilidade, vetor do sistema do CDC, é chamado a guiar a interpretação do 

conceito de consumidor.  
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2  Principais aspectos históricos do Direito do Consumidor 

 

 

Antes de se adentrar no estudo de um determinado instituto jurídico é 

necessário realizar uma análise histórica dos fatores que levaram à formação daquele 

instituto. Infelizmente, no Brasil, o estudo da história dos fenômenos sociais é relegado 

às categorias inferiores. Muito pouco se tem publicado sobre a história desse País, e 

principalmente sobre a história do direito. Tal fato mostra o desapreço que os estudantes 

e pesquisadores em geral demonstram pela história e pelo seu passado.  

Nos dizeres do historiador Boris Fausto, a História é uma disciplina vital para 

a formação da cidadania e não chega a ser cidadão quem não consegue se orientar no 

mundo em que vive.1 

Nesse sentido, são as lições de Luiz Antônio Rizzatto Nunes: 

 

Temos dito que um dos maiores problemas para o aprendizado de tudo o que o 
Código de Defesa do Consumidor significa está relacionado às lembranças. É 
que a maior parte dos estudiosos do direito e dos operadores em geral que 
atuam no mercado não foram educados com intuito de investigar os fenômenos 
ocorrentes na sociedade de consumo.

2
 

 

Diante dessa pertinente advertência feita pelos autores apresentados, entrar-

se-á na análise histórica do direito do consumidor, desde o seu surgimento até os dias 

atuais, advertindo desde já que serão abordados os principais fatos do período que 

tenham maior relevância para o tema em apreço. 

Nas palavras de Gladston Mamede, a história da humanidade pode ser 

contada como a história do desenvolvimento econômico.3 Sempre que pensamos na 

história da civilização pode-se perceber uma constante do ser humano em melhorar 

suas condições de sobrevivência, e grande parte desta melhora se deveu principalmente 

                                                           
1
 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 6 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fundação 

para o desenvolvimento da educação, 1999, p. 13. 
2
 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 1. 
3
 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro. Empresa e atuação empresarial. 2 ed. Atualizada 

com o novo Estatuto da Microempresa: Lei complementar 123/06. São Paulo:Editora Atlas, 2008. v 1.p. 1. 
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ao desenvolvimento do mercado. O direito, é claro, acompanha a humanidade há 

milênios, talvez por falta de material não se tenha o exato momento das primeiras regras 

que realmente existiram, até mesmo porque, muito provavelmente, o surgimento dessas 

primeiras regras tenha sido de uma forma não escrita, uma vez que a escrita surgiu bem 

depois do aparecimento dos primeiros grupos humanos. 

Ensina Gladston Mamede, ao contrário de outros autores, que a primeira 

legislação que se tem notícia atualmente é a identificada como Código de Ur-Nammu, já 

que nas palavras do mencionado autor, tal codificação teria influenciado o Código de 

Hamurabi, estabelecido dali a quase trezentos anos.4 Ainda nos trilhos desse jurista, a 

segunda legislação de que se tem notícia seria o chamado Código de Lipt-ishtar, datado 

por volta de 1930 a.C., aproximadamente, portanto, cerca de 150 anos anteriores ao 

Código de Hamurabi.5  

Consoante exposto acima, apesar de não ter sido a primeira legislação de 

que se tem notícia atualmente, o Código de Hamurabi sempre é lembrado como uma 

das primeiras leis. Pode-se acreditar que tal fato se deu em função da grande divulgação 

de suas normas que incorporaram as famosas regras de Talião, conhecidas vulgarmente 

como “olho, por olho e dente, por dente” e também em função de que, atualmente, o 

monólito com o código está exposto em um dos mais famosos museus do mundo, o 

Museu do Louvre, em paris, o que desperta o interesse de todos. 

No art. 108 de seu texto nota-se uma primitiva proteção ao consumidor, como 

afirma João Batista de Souza Lima.6 

José Geraldo Brito Filomeno alerta para este fato e adverte que no Código de 

Hamurabi pode-se perceber normas consumeristas ainda que indiretamente.7 Datado de 

2300 a.C. o referido documento prescrevia regras contrárias ao enriquecimento de um, 

em detrimento de outrem.8 

                                                           
4
 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro. op. cit. p. 9. 

5
 MAMEDE, Gladston.  Direito Empresarial Brasileiro. id. p.11. 

6
 LIMA, João Batista de Souza. As mais antigas normas de direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 

13. 
7
 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 7 ed. Atualizada de acordo com o 

novo Código Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2004. p. 24. 
8
 MALHEIROS, Délio. O Código de defesa do consumidor e a Constituição Federal. In: MACIEL, Adhemar 

Ferreira. (Coords.) et. al. Estudos de Direito Constitucional: homenagem ao professor Ricardo Arnaldo 
Malheiros Fiuza. Belo Horizonte: Del Rey. 2009. p. 375. 
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Não se pode afirmar a data exata do surgimento dessa legislação, outros 

autores apontam a data de 1.700 a.C. 

Não obstante as ponderações anteriores, somente a partir da revolução 

industrial que pode-se perceber um direito do consumidor tal como se conhece na 

atualidade. Para ser mais exato ainda, é só a partir do surgimento da sociedade de 

massas é que se inicia um consumo sistemático da forma visível hodiernamente. 

Geraldo de Faria Martins da Costa adverte que a literatura do séc. XIX já 

descrevia o germe da sociedade de consumo. O referido autor destaca que o livro Au 

bonheur des Dames, traduzido como (O Paraíso das Damas), do famoso escritor francês 

Emile Zola, publicado em 1883, descrevia pormenorizadamente os chamados Magazins 

parisienses, verdadeiras lojas de departamento, com todos os atrativos e estratégias de 

marketing usados nos mais modernos shopping centers de hoje.9 

Nesse sentido Luiz Antônio Rizzatto Nunes defende que a sociedade de 

massas tem origem bastante remota, pontuando o período pós-revolução industrial 

como seu marco.10  

Ainda na visão do referido autor: 

 

Com o crescimento populacional nas metrópoles, que gerava aumento da 
demanda e, portanto, uma possibilidade de aumento da oferta, a indústria em 
geral passou a querer produzir mais, para vender para mais pessoas (o que era 
legítimo). Passou-se então a pensar num modelo capaz de entregar, para mais 
pessoas, mais produtos e serviços. Para isso, criou-se a chamada produção em 
série, a “standartização” da produção, a homogeneização da produção.

11
 

 

É importante ressaltar que a sociedade de massas, como se conhece hoje, é 

um fenômeno em termos históricos e jurídicos, relativamente recente. Somente depois 

das evoluções tecnológicas do séc. XX, o mercado sofreu mudanças de comportamento 

com produções em larga escala e consumo desenfreado que ditaram as novas regras de 

consumo no mundo. 

Antonio Carlos Morato assim explica em seu texto: 

                                                           
9
 COSTA, Geraldo de Faria Martins da. Consumidor e profissional:contraposição jurídica básica. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2008. p. 14-15. 
10

 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4 ed. São Paulo: 
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O direito do consumidor constitui um reflexo da chamada sociedade de massas, 
cuja origem remonta ao final do século XIX, mas que tomou corpo durante o 
século XX em decorrência das diversas evoluções tecnológicas no processo de 
produção de bens de consumo (resultantes da produção em escala, que 
maximizou lucros e reduziu o custo das mercadorias, mas que simultaneamente, 
trouxe riscos à saúde e segurança do consumidor).

12
 

 

É cediço que a chamada sociedade de massas aumentou ainda mais a sua 

complexidade com a chegada de meios tecnológicos, como os computadores, que 

viabilizaram operações em questão de segundos, enquanto um ser humano levaria 

horas para realizá-las. A mecanização da produção proporcionou às indústrias uma 

velocidade nunca antes imaginada, pois a máquina não precisa descansar, comer, ter 

intervalos intra-jornada ou inter-jornada. Um veículo que levava dias para ser fabricado, 

teve seu tempo de produção reduzido drasticamente. A chamada produção em série, 

desenvolvida por Henry Ford, foi um avanço incalculável no modo de trabalho das 

grandes empresas. 

É exatamente essa sociedade de massas que se tem na atualidade, produtos 

produzidos em grandes quantidades para atender um mercado de consumo ávido pelos 

seus serviços. É comum a imprenssa divulgar notícias de filas nas portas das lojas para 

a aquisição de um novo aparelho de telefone celular, ou um brinquedinho eletrônico 

similar. Nos países desenvolvidos as pessoas chegam a dormir dias nas filas para 

poderem adquirir a novidade na frente umas das outras.  

As campanhas publicitárias e de marketing se tornaram cada vez mais 

agressivas e as formas de atrair o consumidor também se tornaram invasivas. O 

comércio passa a estimular a criação de datas comemorativas para aumento do 

consumo desenfreado, as instituições financeiras aumentam a facilidade de se obter 

crédito e novos problemas começam a surgir com essa sociedade de consumo. 

Hoje se diz que “o consumo representa o ponto de partida da atividade 

econômica e é um importante componente da vida humana.”13  

                                                                                                                                                                                              
11

 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. op.cit.p. 3. 
12

 MORATO, Antonio Carlos. Pessoa Jurídica consumidora. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.p. 79. 
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O Desembargador Luiz Antônio Rizzatto Nunes define bem as características 

da sociedade de massas, são elas: produção planejada unilateralmente pelo fabricante, 

uma larga oferta de produtos e serviços para serem adquiridos pelo maior número de 

pessoas.14 

Para Cláudia Lima Marques, o verdadeiro início de uma reflexão mais 

profunda acerca do consumidor foi o discurso do presidente norte-americano, John F. 

Kennedy, no ano de 1962, no qual o mesmo enumerou os direitos do consumidor e o 

considerou como um novo desafio para o mercado.15 Em seu discurso, o presidente 

americano reconheceu que o consumidor representa um importante grupo econômico, 

mas que ainda possui pouca relevância e voz ativa na sociedade. Esse de discurso, 

realizado em 15 de março de 1962, no Congresso Norte-Americano, ganhou tanta 

importância que passou a ser a data do dia internacional do consumidor.16  

Posteriormente, através da Lei n. 10.540 de 08 de julho de 2002, se instituiu, 

no Brasil, o Dia Nacional do Consumidor.17 

Na opinião de Antônio Rizzatto Nunes, a proteção do consumidor começou 

em 1890 com a Lei Shermann, a lei antitruste americana, mas nas palavras do referido 

autor, a consciência social e cultural acerca do tema, só ganhou fôlego a partir de 1960, 

com o surgimento das associações dos consumidores, com Ralf Nader, famoso 

advogado que assumiu a frente de uma dessas associações.18 

Pondera José Geraldo Brito Filomeno que o movimento consumerista pode 

ser detectado nos chamados movimentos dos frigoríficos de Chicago que acabaram por 

cindir-se na criação da chamada Consumer’s League, em 1891, que posteriormente 

evoluiu para o que é hoje a temida Consumer’s Union, entidade de conscientização dos 

consumidores assim como se tem aqui no Brasil o Instituto Brasileiro de Defesa do 
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 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. op.cit. p. 4. 
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 BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Cláudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe, Manual de 
Direito do Consumidor. 2 ed. Revista, Atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 
26. 
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ed. Revista e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. - (Biblioteca de Direito do Consumidor; 
v. 39). p. 32. 
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Consumidor (IDEC) e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e qualidade 

Industrial (Inmetro).19 

No cenário internacional a Organização das nações Unidas (ONU) teve um 

papel fundamental de divulgação e orientação dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento acerca da proteção do consumidor em seus respectivos mercados. 

Nesse sentido, a Resolução n. 39/248 aprovada em 09 de abril de 1985, recomenda aos 

países pertencentes à organização, a elaboração e criação de políticas de defesa do 

consumidor. 

Assim também entende José Geraldo Brito Filomeno que a referida 

Resolução, inspirada na famosa declaração de John F. Kennedy, traçou uma política 

geral de proteção ao consumidor destinada aos estados filiados.20 Pode-se destacar 

como premissas básicas da resolução, baseadas no discurso do líder americano: O 

direito à segurança, o direito à informação, o direito de escolha e o direito de ser ouvido.  

Nos dizeres de João Batista de Almeida, anteriormente, em 11 de dezembro 

de 1969, a Resolução n. 2.542 deu o primeiro passo na proteção do consumidor. Logo 

em seguida, em 1973, a comissão de direitos humanos da ONU reconheceu os direitos 

fundamentais e universais do consumidor.21 

José Geraldo de Brito Filomeno aponta ainda as principais diretrizes da 

Resolução n. 39/248, quais sejam: proteger o consumidor quanto a prejuízos à sua 

saúde e segurança, fomentar e proteger seus interesses econômicos, fornecer-lhes 

informações adequadas para capacitá-lo a fazer escolhas, educá-lo, dentre outras.22 

Em outro ponto, J.M. Othon Sidou assinala que também na Europa, o tema 

defesa do consumidor sempre esteve presente e que a partir de 1971, o comitê Europeu 

de Cooperação jurídica realizou ampla investigação sobre o assunto e concluiu que os 

países estavam implementando regras de proteção aos consumidores. Já na 

Comunidade Econômica Européia, o direito comunitário trouxe as diretrizes 84/450 
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(publicidade) e 85/374 que acabaram por inspirar o Código de Defesa do Consumidor 

brasileiro (CDC).23 

Para João Batista de Almeida, os países escandinavos possuem há algum 

tempo a figura do ombudsman do consumidor, dedicado à proteção coletiva dos 

mesmos. Ainda no mesmo diapasão, tal figura é originária da Suécia, onde foi instalado 

em 1809, depois na Finlândia (1919), Dinamarca (1954) e Noruega (1950), também 

adotaram.24 

Ainda podemos destacar as Leis gerais da Espanha (Ley General para La 

defesa de los consumidores y usuários), Lei n. 26/1984, de Portugal a Lei n. 29/81 e o 

Decreto-Lei n. 446/85, do México, a Lei Federal de protección aL Consumidor de 1976 e 

de Quebec a Loi sur La Protection Du Consummateur de 1979 e Alemanha (Gesetz zur 

Regelung des Rechts der Allgemeinem Gesechaftsbedingungen – AGB Gesetz de 

1976.25 

Por fim, vale ressaltar o Seminário Regional Latino Americano e do Caribe 

sobre Proteção do consumidor realizado em março de 1987, em Montevidéu, no qual se 

reconheceram os avanços alcançados na região e a necessidade de se alcançar outros 

objetivos no campo da defesa do consumidor na região.  

Hoje, a ONU mantém um órgão consultivo de segunda categoria, a CI – 

Consumers International (antiga IOCU), que congrega mais de 150 entidades em 

diversos países, com sede em Haia, e escritório regional em Santiago no Chile.26 

 

 

2.1  O Direito do Consumidor no Brasil 

 

 

No Brasil, como assunto específico, o direito do consumidor é relativamente 

novo, em 1971, o então deputado Nina Ribeiro, alertou para a gravidade do problema e 

a necessidade de atuação enérgica do estado para a proteção do consumidor.27 
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Cláudia Lima Marques assim dispõe: 

 

O chamado direito do consumidor é um ramo novo no direito brasileiro, disciplina 
transversal entre o direito privado e o direito público, que visa proteger um sujeito 
de direitos, o consumidor, em todas as suas relações jurídicas frente ao 
fornecedor, um profissional empresário ou comerciante. 
Este ramo novo do direito, que podemos chamar de tutelar (protetório) ou 
“social”, foi introduzido nos currículos das faculdades de direito no Brasil apenas 
no final do século XX, após a Constituição Federal de 1988.

28
 

 

Interessante ressaltar que em 1978 foi criado o primeiro órgão de defesa do 

consumidor, a Fundação de Proteção e defesa do Consumidor de São Paulo 

(PROCON), introduzido pela Lei n. 1.903, de 1978.29  

É de extrema relevância ressaltar este fato já que o Código de Defesa do 

Consumidor só entrou em vigor , no país, em 1991. 

Em 1985, foi criado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (Decreto 

n. 91.469), que foi substituído pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor 

(SNDE). 

Luiz Antônio Rizzatto Nunes alerta para o seguinte problema: 

 

A grande dificuldade que existe hoje de compreensão das regras brasileiras 
instituídas pela lei de proteção ao consumidor reside nesse aspecto típico de 
nossa memória jurídica. Apesar de a lei ter vigência desde 11 de março de 1991, 
a maior parte dos estudantes ainda veio sendo formada tendo por base a 
tradição privatista, absolutamente inadequada para entender a sociedade de 
massa do século XX.

30
 

 

Antes desse período, outras leis trataram do tema, mas não especificamente. 

Pode-se apontar o Decreto n. 22.626 de 1933, a chamada Lei de usura, o Decreto-Lei n. 

869 de 1938 bem como o Dec.(decreto) n. 9.840 de 1946, Crimes contra a economia 

popular e a Lei n. 4.137, Lei de Repressão ao Abuso do Poder Econômico. 
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Ainda nesse diapasão, vale mencionar outras leis que influenciaram a defesa 

do consumidor como a Lei n. 7.347 de 1985 que disciplinou a ação civil pública tutelando 

pela primeira vez os interesses difusos e coletivos no Brasil.  

Logo em seguida, foi assinado o primeiro Decreto Federal n. 91.469, 

posteriormente alterado pelo de n. 94.508, de 23 de junho de 1987, que criou o 

Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC), extinto posteriormente no 

Governo Collor e substituído pelo Departamento Nacional de Proteção e Defesa do 

Consumidor, subordinado à SNDE.31 

Cabe ainda mencionar o primeiro anteprojeto da comissão do CNDC, 

apresentado pelo Deputado Geraldo Alkmin Filho, o projeto de n. 1.149/88 e 

posteriormente, o projeto da deputada Raquel Cândido, de n. 1.330, seguidos pelo 

projeto n. 1.449/88, do deputado José Yunes.32 

Em Minas Gerais destaca-se a atuação do PROCON Municipal de Belo 

Horizonte e do PROCON Assembléia, este último criado em fevereiro de 1997 e em 

plena atividade no Estado de Minas Gerais com programas como: PROCON na escola, 

PROCON junto ao fornecedor, fornecimento de cartilhas de educação para o consumo, 

realização de pesquisas, dentre outros. 

Mesmo com toda a discussão legislativa acerca de uma lei de consumo, o 

grande avanço na implementação da matéria no direito brasileiro, pode ser considerado 

a inclusão do assunto em dispositivos expressos no texto da Carta Magna de 1988.  

Assim define Cláudia Lima Marques: 

 

Em outras palavras, a Constituição Federal de 1988 é a origem da codificação 
tutelar dos consumidores no Brasil, pois no art. 48 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias encontra-se o mandamento (gebot) para que o 
legislador ordinário estabelecesse um Código de Defesa e Proteção do 
Consumidor, que aconteceu em 1990.

33
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João Batista de Almeida relata que a vitória mais importante foi a inserção de 

quatro dispositivos específicos no texto constitucional. O primeiro deles o art. 5º, XXXII, 

dispõe que o estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor; no capítulo da 

ordem econômica art. 170, V; o art. 48, do ato das disposições constitucionais 

transitórias, determinando a elaboração de um código e o artigo 24, VIII, atribuindo 

competência concorrente para legislar acerca do direito do consumidor.34 

Na opinião certeira de Cláudia Lima, o direito do consumidor visa cumprir o 

triplo mandamento constitucional: promover a defesa dos consumidores, art. 5º, XXXII, 

princípio geral da atividade econômica, art. 170, V, e a sistematização de uma defesa 

através de um código, art. 48 do Atos das disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT).35 

Em 11 de setembro de 1990 é publicado o Código de Defesa do Consumidor, 

Lei n. 8.078 que passou a vigorar a partir de 11 de março de 1991. 

Apesar da criação de uma legislação consumerista tardia em relação aos 

países desenvolvidos, o Código de Defesa do Consumidor é considerado por muitos, 

uma das legislações mais modernas do nosso ordenamento jurídico tendo influenciado 

sobremaneira o direito privado no Brasil.36 

Nesse diapasão, Luiz Antônio Rizzatto Nunes afirma que o projeto continha o 

que existia de mais moderno na proteção do consumidor tendo influenciado as leis da 

Argentina, Paraguai, Uruguai e inclusive países da Europa.37 

Hoje se denota que o direito do consumidor trouxe um enorme avanço na 

teoria contratual, nas relações no mercado de consumo, no processo civil, em especial 

no processo coletivo, nas práticas abusivas, na publicidade, dentre outros. É fato que o 

direito privado brasileiro atualmente tem outro viés, mais voltado ao cidadão, a pessoa 

humana, grande parte, em função das normas do direito do consumidor que 

influenciaram sobremaneira a codificação Reale. 
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Já que o direito do consumidor foi consagrado como direito fundamental 

expressamente previsto no texto da Lex Legum brasileira deve-se estudá-lo, hoje, 

através de uma releitura dos preceitos constitucionais e sua influência nessas relações. 

Ainda neste mesmo norte, já se externou os comentários a seguir: 

 

No Brasil, o Direito do Consumidor é constitucionalmente garantido e protegido. 
A constituição da República tem papel unificador do sistema, sendo fundamento 
de validade da norma consumerista e também a “tábua de valores axiológicos”, 
expressão consagrada por Gustavo Tepedino. O CDC visa à proteção e o 
desenvolvimento da pessoa humana buscando a efetivação da cidadania. Nossa 
Carta Magna optou pelo personalismo em detrimento do patrimonialismo, 
determinando uma atuação positiva do Estado com relação aos direitos e 
garantias fundamentais, e o direito do consumidor, como tal, deve ser prestigiado 
de forma efetiva, por tratar de direito fundamental previsto nos seus arts. 5º, 
XXXII, e 170, V.

38
 

 

Por fim, deve-se ressaltar que sendo o direito do consumidor um direito 

fundamental, previsto expressamente no texto constitucional, é de extrema relevância 

analisar o papel dos direitos fundamentais no direito atual, bem como o papel da 

Constituição na estruturação e interpretação dos institutos de direito privado. 

Bruno Miragem afirma que “a sociedade de consumo é também a sociedade 

da informação”39 e novos desafios serão colocados aos operadores do direito em função 

dessa antiga ferramenta, mas que foi aperfeiçoada na era da informática. 

E o direito do consumidor, como direito fundamental previsto 

constitucionalmente veio justamente para preservar e implementar a dignidade da 

pessoa humana no mercado de consumo nacional. 

Desse modo, o capítulo a seguir apresenta justamente essa configuração de 

direito fundamental, consagrado expressamente no texto da Carta Magna brasileira. 
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3  A Constituição e o Direito do Consumidor. 

 

 

A Constituição é um sistema normativo aberto e dinâmico. Ela não é e nem 

pode ser, um documento fechado, estático.40 Pode-se entender a Constituição como 

sistema um conjunto harmônico, ordenado e unificado.41 

A constituição hoje tem papel unificador do sistema sendo o ponto de partida 

de qualquer interpretação que se queira dar a qualquer norma jurídica existente e o 

ponto de convergência das normas também. Tal comportamento, tendo a constituição 

como centro do sistema jurídico, é relativamente novo na história do direito. Durante 

muitos séculos a espinha dorsal dos ordenamentos jurídicos foram os códigos.  

Nas palavras de Gustavo Tepedino, o Código Civil perde definitivamente o 

seu papel de constituição do direito privado e as constituições adquirem vital importância 

na atualidade.42 A Constituição teve seu papel ampliado e hoje ocupa o espaço que 

antes era preenchido pelos códigos,43 as normas de direito têm que ser lidas à luz dos 

princípios e valores consagrados na Constituição.44 

O direito civil assistiu ao deslocamento de seus princípios fundamentais para 

a Constituição, sendo necessária uma verdadeira reconstrução dos institutos de direito 

privado.45 

Cláudia Lima Marques explica que nos séculos XVIII e XIX, em face da 

fraqueza jurídica da constituição frente ao Liberalismo dominante, a mesma possuía 
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uma função meramente negativa, de limitar o Estado. O intervencionismo Estatal, a 

publicização do direito privado e a idéia do Estado Social resultaram numa função 

positiva da Constituição.46 

Esse também é o entendimento de Luís Roberto Barroso ao explicar que 

houve uma grande mudança de paradigma ao longo do séc. XX, superando-se o modelo 

vigente na Europa em que a Constituição era vista como um documento essencialmente 

político.47 

Já Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald advertem que o Código 

Civil de 1916 foi resultante das concepções individualistas e voluntaristas oitocentistas, 

incorporadas pelas codificações dos Séculos XIX e XX e hoje, a Constituição é a norma 

suprema do sistema jurídico brasileiro, e todos os demais atos devem-lhe obediência, 

sob pena de expulsão do sistema.48 

Todo ordenamento jurídico deve conformar-se com os preceitos 

constitucionais, formal ou materialmente.49 Todas as normas que integram o 

ordenamento jurídico só serão válidas se tiverem conformação com a Constituição.50 

Nesse mesmo norte, Pietro Perlingieri destaca que a constituição ocupa o 

lugar mais alto na hierarquia das fontes precedendo qualquer outra norma.51  

Na atualidade as constituições ganharam papel de destaque, como norma 

fundamental do ordenamento jurídico. Nesse sentido, vale a pena transcrever as 

palavras de Hans Kelsen: 

 

A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo 
plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de 
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diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. A sua unidade é produto da 
conexão de dependência que resulta do fato de a validade de uma norma, que 
foi produzida de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra norma, 
cuja produção, por sua vez, é determinada por outra; e assim por diante, até 
abdicar finalmente na norma fundamental – pressuposta. A norma fundamental – 
hipotética, nestes termos – é portanto, o fundamento de validade último que 
constitui a unidade desta interconexão criadora.

52
 

 

A construção Kelseniana foi fundamental para a evolução e entendimento do 

direito constitucional e principalmente, por trazer esse ramo jurídico para o centro do 

debate acadêmico. 

José Joaquim Gomes Canotilho assevera que as normas de direito 

constitucional são normas superiores, tendo autoprimazia normativa, pois são fonte de 

produção jurídica de outras normas.53 

Houve uma superação do modelo no qual a Constituição era vista como um 

documento de intenções políticas, hoje não se pode negar a força normativa das 

constituições.54 

É importante perceber que o direito do consumidor tem status de direito 

fundamental previsto no art. 5º da Carta Magna, portanto, a análise do direito 

consumerista tem como vértice a Lex mater. A Constituição da República de 1988 foi a 

primeira norma constitucional a tratar expressamente da proteção dos consumidores 

como um grupo a ser juridicamente tutelado.55 

A opção por uma codificação, no caso brasileiro, foi feita pela Assembléia 

Nacional Constituinte, demonstrando que a fonte inspiradora do Direito do Consumidor é 

a própria Carta Magna Brasileira. Nesse norte, Bruno Miragem esclarece que “o 

constituinte brasileiro, afeito a esta constatação, não apenas garantiu os direitos do 

consumidor como direito e princípio fundamental, como determinou ao legislador a 
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realização de um sistema com caráter normativo, que garantisse a proteção 

estabelecida pela Constituição.”56  

Ainda nesse mesmo caminhar, Paulo Hamilton Siqueira Jr. pontua que “pela 

leitura da Carta Constitucional, percebe-se que a defesa do consumidor é um direito 

fundamental e um princípio da ordem econômica, do que se deflui que sua tutela deve 

ser a mais ampla possível.”57 

Dentre os artigos dispostos no texto da Carta Magna e muito bem 

apresentados por Adolfo Mamoru Nishiyama, pode-se destacar o art. 5º, XXXII, o art. 

170, V e o art. 48 do Ato das disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).58 

É cediço que desde a elaboração da atual constituição brasileira o tema 

consumidor foi destacado como de extrema relevância. O art. 48 do ADCT determinava 

a elaboração de uma lei em forma de código. Salienta Cláudia Lima Marques que: 

 

O art. 48 do ADCT determina a elaboração de lei tutelar exatamente em forma 
de código: um todo construído, conjunto de normas sistematizado por uma idéia 
básica, a da proteção deste sujeito especial. A opção brasileira por um “código” 
de defesa do Consumidor tem clara origem constitucional. No direito comparado, 
apenas a França conta com um código, no caso, de Consumo (Code de la 
Consommation) o qual é mais uma consolidação de normas do que um código 
stricto sensu.

59
 

 

Tal posicionamento do constituinte demonstra sobremaneira a importância do 

tema para a sociedade brasileira, em especial para o constituinte e legislador. Previsto 

no Capítulo I, “Dos direitos e deveres individuais e coletivos”, no Título II, “Dos direitos e 

garantias fundamentais”. 

Neste ponto merece destaque o texto do art. 5º, XXXII da Lex Mater: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

 

Insta ressaltar que o termo “promover” significa dizer que o Estado deve agir 

positivamente na defesa e interesse dos consumidores, seja através do Legislativo, 

Executivo ou judiciário.  É um direito público subjetivo que visa proteger não só os 

arbítrios do Estado, mas também exige desse mesmo Estado, uma atuação positiva em 

favor desse novo sujeito. 

Este também é o entendimento de Bruno Miragem: 

 

A incorporação, pela Constituição da República, de relações jurídicas antes 
determinadas pelo direito civil, faz com que os direitos de titularidade dos sujeitos 
dessas relações jurídico-privadas também comportem uma alteração qualitativa 
de status, passando a se caracterizar como direitos subjetivos de matriz 
constitucional. E esta alteração, antes de significar mero artifício dogmático, tem 
consequências concretas na tutela dos respectivos direitos. No mínimo, 
estabelecendo-os como preferenciais em relação a outros direitos de matriz 
infraconstitucional. No máximo, determinando providências concretas para sua 
realização. (grifos no original)

60
 

 

 

É fundamental ressaltar ainda, o previsto no art. 24, VIII, da Constituição da 

República que dispõe ser de competência concorrente da União, dos Estados e do 

Distrito Federal legislar sobre a responsabilidade de danos causados ao consumidor. 

Merece destaque também o art. 150, § 5º, do mesmo diploma, que estabelece 

a necessidade de medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 

impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 

O direito do consumidor além de todos esses atributos apresentados 

anteriormente é também alçado como princípio fundamental da ordem econômica, e 

assume caráter conformador da ordem econômica.  
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Segundo Adolfo Mamoru Nishiyama, “o intervencionismo se faz a favor do 

mercado, como agente regulador da economia para evitar que os economicamente 

fortes esmaguem os economicamente fracos.”61 

Importante salientar, que não existe a priori uma preferência ou hierarquia 

entre os princípios constitucionais previstos no art. 170, assim como prega a doutrina 

atual. 

Nas palavras de Guilherme Magalhães Martins o direito do consumidor para 

as pessoas físicas é um direito fundamental e para os outros agentes econômicos, em 

especial as pessoas jurídicas, é um sistema limitador da livre iniciativa, orientador da 

ordem econômica.62 

Para exemplificar o disposto anteriormente esclarece Erik Jaime que “o direito 

brasileiro de proteção ao consumidor distingue entre crianças e adultos. Abusivas são as 

publicidades, que usam ou abusam da pobreza das crianças.”63 Por vários outros 

dispositivos a Constituição da República faz referência mesmo que indireta ao direito do 

consumidor e suas garantias. 

Dessa forma, qualquer interpretação que se faça acerca das normas de 

direito do consumidor deve-se levar em conta todos os preceitos aqui apresentados, sua 

hierarquia constitucional, bem como a conseqüências jurídicas advindas dessa escolha 

feita pelo Constituinte de 1988. 

A contrario sensu, pode-se apresentar a opinião de Humberto Theodoro 

Junior que em uma de suas obras, intitula o capítulo como “A pretensa superioridade 

constitucional do Código de Defesa do Consumidor dentro do ordenamento jurídico 

nacional” e conclui: o fato de as normas consumeristas estarem dispostas na 

Constituição da República não lhes garante o caráter de norma constitucional ou de 

norma superior ao direito comum.64 
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Mas esse não é o entendimento da maioria da doutrina nacional acerca do 

tema. O direito do consumidor está inserido dentro de uma ordem jurídica constitucional, 

um sistema que exige lógica e coerência entre suas normas, de modo que a 

interpretação jurídica deva adaptar-se a tais preceitos sob pena de inviabilizar a 

convivência das normas desse mesmo ordenamento jurídico. 

É que o aponta Ruy Rosado de Aguiar Júnior: 

 

Todos sabemos que a ordem jurídica é um sistema, com condições de 
determinar as regras para a criação e reprodução de normas e assim se auto-
alimentar. E um sistema, porque estabelece a validade dessas normas que são 
criadas ou reproduzidas; e também porque diz como será feita a aplicação 
dessas normas válidas. 
É um sistema aberto, que pode sofrer influência de valores externos, 
metajurídicos ou extrajurídicos, que atuam diretamente sobre ele. Não é um 
sistema fechado, como se estivesse distante do que fora desse mundo de 
normas, que ele mesmo cria e sobre as quais dispõe, mas é algo que sofre, 
necessariamente, a influência de valores sociais, econômicos, morais, que estão 
fora dele e sobre ele atuam. Mesmo Luhman, que entende ser a ordem jurídica 
sistema fechado, admite que ele funciona como se fosse uma bolha, a sofrer 
alteração no seu contorno, por efeito de fatores externos que atuam sobre a sua 
conformação externa.

65
 

 

Mas nunca se deve esquecer que a inflação legislativa vivida por este país 

nos últimos 20 anos, torna qualquer coerência ou, às vezes, uma simples interpretação, 

um ato hercúleo para o legislador, para os aplicadores do direito, para os acadêmicos e 

principalmente para a sociedade. 

Muita vez, o legislador cria normas convergentes, tratando de um mesmo 

assunto, o que gera insegurança jurídica e alta demanda no judiciário. 

Diante do exposto, percebe-se que ao incluir o direito do consumidor 

expressamente no texto constitucional, como direito fundamental e ainda por cima como 

princípio conformador da ordem econômica, o constituinte brasileiro, elevou o direito do 

consumidor a uma categoria que merece uma atenção especial do legislador, do 

administrador público e do aplicador do direito. Todos devem implementar os princípios 

e direitos previstos na codificação. 
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E para que se tenha uma visão completa do campo de aplicação do direito do 

consumidor, é importante neste momento discutir em que partes do código o conceito de 

consumidor pode ser encontrado e qual o seu alcance. 

É o que se faz no próximo capítulo do trabalho em que a análise do conceito 

de consumidor vai passar necessariamente pelas 4 hipóteses apontadas pela doutrina, 

as hipóteses que definem quem é o consumidor no direito brasileiro. 
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4  Os quatro possíveis conceitos de consumidor. 

 

 

Como já afirmado, a definição de quem é o consumidor sempre foi uma tarefa 

árdua em nosso ordenamento jurídico. Tal indefinição é discutida desde o advento do 

Código de Defesa do Consumidor, até os dias atuais, conforme denota-se das últimas 

notícias do endereço eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que por 3 vezes 

no ano de 2010, discutiu o tema.  

Na primeira, em 16 de maio de 2010, o STJ entendeu que se aplica o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) às pessoas jurídicas adquirentes de produtos ou 

serviços utilizados, direta ou indiretamente, na atividade econômica que exercem, ao 

julgar recurso do hospital Centro Transmontano, que recorreu de decisão favorável à 

Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp). Na causa, as partes 

discutiam se a relação entre as duas instituições estava sujeita ao CDC, requerendo a 

aplicação do artigo 42, parágrafo único, o qual prevê que nas cobranças de débitos 

feitas ao consumidor, o mesmo não poderá ser exposto ao ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O relator do processo, o Ministro 

Francisco Falcão entedeu que pelo tipo de atividade desenvolvida pela instituição a 

mesma não utilizava a água como produto a ser integrado em qualquer processo de 

produção, transformação ou comercialização de outro produto, mas apenas para uso 

próprio. 

Nesse sentido, já que o Hospital Transmontano era o destinatário final da 

água, este encontrava-se inserido no conceito de consumidor e submetido à relação de 

consumo com aplicação do art. 42, parágrafo único. 

Em outro julgado, no Conflito de Competência n. 41.056, o ministro Aldir 

Passarinho Junior definiu que destinatário final é aquele que assume a condição de 

consumidor dos bens e serviços que adquire ou utiliza, isto é, quando o bem ou serviço, 

ainda que venha a compor o estabelecimento empresarial, não integra diretamente – por 

meio de transformação, montagem, beneficiamento ou revenda – o produto ou serviço 

que venha a ser ofertado a terceiros. O ministro afirma que  apesar disso, já se observa 

um certo abrandamento na interpretação finalista, na medida em que se admite, 
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excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores 

profissionais, desde que demonstrada, in concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica. 66 

 Já a segunda notícia publicada em 16 de agosto de 2010 o mesmo STJ 

admitiu a ampliação do conceito de consumidor a uma pessoa que utilizou determinado 

produto para fins laboriais e não apenas para seu consumo direto. A Terceira Turma 

negou provimento ao recurso especial interposto pela empresa Marbor Máquinas Ltda., 

no Resp n. 1.010.834, do Estado de Goiás, que alegou não se configurar como relação 

de consumo um caso em que o destinatário final adquire determinado bem para utilizar 

no exercício da sua profissão.  

Essa decisão beneficiou uma compradora que alegou ter assinado com a 

empresa um contrato que possuía cláusulas abusivas para aquisição de uma máquina, 

mediante pagamento de vinte prestações mensais. A ministra Relatora Fátima Nancy 

Andrighi enfatizou em seu voto que “no processo em exame, o que se verifica é o 

conflito entre uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de softwares, 

suprimentos, peças e acessórios para a atividade confeccionista e uma pessoa física 

que adquire uma máquina de bordar em prol da sua sobrevivência e de sua família, 

ficando evidenciada sua vulnerabilidade econômica”. A relatora entendeu que pode sim 

ser admitida a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores 

profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica. 67  
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E por fim, a terceira notícia publicada em 19 de setembro de 2010, afirma que 

o STJ resolve aplicar, caso a caso, o CDC em relações de consumo intermediário. A 

jurisprudência do Tribunal passou a flexibilizar os entendimentos anteriores para 

considerar destinatário final quem usa o bem em benefício próprio, independentemente 

de servir diretamente a uma atividade profissional.  

“Sob esse estopim, os julgados do STJ passaram a agregar novos 

argumentos a favor de um conceito de consumidor mais amplo e justo”, afirma a ministra 

Fátima Nancy Andrighi. A nova compreensão do conceito de consumidor ocorreu no 

julgamento do Resp n. 716.877, realizado em 2007, na Terceira Turma.  

O referido recurso tratava de uma situação em que um caminhoneiro 

reclamou a proteção do CDC porque o veículo adquirido apresentou defeitos de 

fabricação. O caminhão era utilizado para prestar serviços para seu sustento e de sua 

família.  

O Ministro Relator Ari Pargendler, afirmou que “uma pessoa jurídica de vulto 

que explore a prestação de serviços de transporte tem condições de reger seus 

negócios com os fornecedores de caminhões pelas regras do Código Civil. Já o pequeno 

caminhoneiro, que dirige o único caminhão para prestar serviços que lhe possibilitarão 

sua mantença e a da família, deve ter uma proteção especial, aquela proporcionada pelo 

Código de Defesa do Consumidor”.  

Em um outro caso julgado na mesma Terceira Turma, os ministros analisaram 

um recurso de um freteiro que adquiriu caminhão zero quilômetro para exercer a 

profissão no Recurso Especial n.1.080.719/MG. No caso em comento, o referido 

motorista requereu que fosse aplicada a inversão do ônus da prova, prevista no Código 

de Defesa do Consumidor, em uma ação de rescisão contratual com pedido de 

indenização, em razão de defeito no veículo.68  
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Os acessos às 3 notícias sobre o conceito de consumidor ultrapassaram 50 

mil acessos, demonstrando que além de ser um tema polêmico e complexo para o 

próprio tribunal é também um tema que interessa à grande parte dos juristas nacionais. 

César Fiuza alerta que hoje se vive uma crise do direito privado, mas que a 

palavra crise deve ser entendida num sentido positivo, como superação de paradigmas, 

turning point, isto é, uma virada e o direito do consumidor como ramo do direito privado 

atravessa essa crise principalmente na delimitação de seu campo de aplicação.69 A 

inflação legislativa da atualidade é característica da sociedade pós-moderna, ou seja, 

um direito com fontes legislativas plúrimas, onde cada vez mais se legisla sobre temas 

convergentes.70 Nas palavras de Ricardo Luis Lorenzetti a tarefa do intérprete tornou-se 

decisiva nos dias atuais. 71 

Os julgados apontados acima demonstram como pode ser fértil a discussão 

sobre quem é o consumidor no direito brasileiro e como essa discussão ainda é atual. 

Tal questionamento deve perpassar necessariamente pelas definições legais de 

consumidor expressas na Lei n.8.078/90. 

Desse modo, pode-se dizer que o consumidor está disciplinado de quatro 

maneiras na Lei n. 8.078/90, nesse sentido, em outra oportunidade já se discorreu sobre 

o tema da seguinte maneira: 

 

Um dos temas mais controversos dessa seara jurídica, considerado por muitos, o 
vértice de todo o sistema de proteção consumerista, é o próprio conceito de 
consumidor. Para a maioria dos doutrinadores, o conceito de consumidor está 
disciplinado de quatro formas no CDC: No art. 2º, caput, também classificado 
como conceito geral de consumidor, no art. 2º, parágrafo único, o chamado 
consumidor equiparado, no art. 17, as vítimas do acidente de consumo, ou 
bystander, adjetivo proveniente do direito americano, e no art. 29, o mais amplo 
conceito de consumidor que abrange todas aquelas pessoas expostas às 
práticas abusivas.

72
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Heloisa Carpena concorda com o posicionamento acima exposto, alertando 

que são 4 as espécies de consumidor: art. 2º, consumidor stricto sensu ou standart; a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, art. 2º, parágrafo único; o 

bystander, as vítimas de acidente de consumo, art. 17; e o consumidor por equiparação, 

art. 29.73 

Assim também se posiciona Leonardo Roscoe Bessa, mas com uma ressalva 

que será apresentada em seguida: 

 

 

O CDC, em quatro passagens, refere-se ao conceito de consumidor. No art. 2º, 
caput, ao apresentar a definição básica de consumidor; no parágrafo único do 
mesmo dispositivo, quando equipara ao consumidor a coletividade de pessoas; 
no art. 17, ao igualar todas as vítimas de acidente de consumo ao consumidor; e 
no art. 29, o qual dispõe: “Para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-
se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, exposta às 
práticas nele previstas.

74
 

 

Cláudia Lima Marques adverte que o CDC se utiliza de uma técnica 

multiplicadora do seu campo de aplicação dividindo o conceito de consumidor.75  

“Esta multiplicidade de conceitos de consumidor se explica pelas razões já 

expostas. A maior ou menor fragilidade da pessoa – do consumidor – é variável 

conforme o tipo de atividade, vinculada ao mercado de consumo, regulada.”76 

Leonardo Roscoe Bessa defende que o art. 2º, parágrafo único, apenas 

reforça o que já está consagrado na lei, isto é, a possibilidade de tutela judicial e 

extrajudicial dos direitos coletivos dos consumidores. Desse modo, o autor entende que 

a lei apresenta, na verdade, três conceitos de consumidor.77 
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Desse modo, nos próximos capítulos serão analisadas cada uma da formas 

de consumidor presentes no código, adiantando desde já que aquela que mais interessa 

ao presente trabalho é a constante do artigo 2º, caput, classificado por alguns como 

conceito geral de consumidor ou consumidor stricto sensu. 

Desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 2º, caput, tem 

gerado inúmeros debates doutrinários e jurisprudenciais que chegaram principalmente 

ao Superior Tribunal de Justiça, o órgão responsável por estabilizar a interpretação das 

normas infraconstitucionais.  

 

 

4.1.1  Etimologia e origem do termo. 

 

Conceituação em direito é sempre complexa e gera inúmeras divergências na 

doutrina e na jurisprudência o que dificulta sobremaneira o intento deste capítulo.78 

Todos os dicionários e autores concordam que a palavra consumidor origina-se do latim 

consumere. 

Apesar das dificuldades recorrentes desta missão, é interessante perceber 

quais as acepções que a palavra consumidor assume no mundo atual para exatamente 

se chegar a um termo ou um significado jurídico mais correto que se coadune com o 

presente estudo. 

Maria Helena Diniz, assim expõe em seu dicionário jurídico: 

 

Consumidor. Direito do Consumidor. Pessoa física ou jurídica que adquire ou 
usa produto ou serviço como destinatário final. 2. Coletividade de pessoas que 
intervêm numa relação de consumo. 3. Aquele que consome. 4. O que compra 
produtos para uso próprio, sem intenção de revendê-los para obter lucro.

79
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Nota-se que a autora expõe em seu dicionário jurídico, várias acepções da 

palavra consumidor utilizadas no nosso vernáculo. Para Jean Calais-Auloy, as palavras 

consumo e consumidor advieram da ciência econômica, e em seguida passaram a 

constituir termos jurídicos.80 Talvez venha daí a grande dificuldade de aplicação e 

interpretação do conceito de consumidor já que o direito se apropriou de conceitos 

extrajurídicos. 

O respeitado dicionário Michaelis tem a seguinte definição de consumidor e 

consumo, respectivamente: 

 

Con.su.mi.dor (consumir + dor) adj Que consome sm Aquele que compra para 
uso próprio. 
Con.su.mir (lat consumere) vtd e vpr 1. Destruir(-se), devorar(-se), corroer(-se), 
gastar(-se). vtd 2. utilizar, para a satisfação dos próprias necessidades ou 
desejos, comida, bebida, vestuário etc. vtd 3. abater, enfraquecer. vtd e vpr 4. 
Afligir(-se). Vtd 5. Apagar, fazer esquecer. Vtd 6. Empregar ou dedicar 
inteiramente. Conjuga-se como subir.

81
 

 

Já o dicionário da Universidade Estadual de São Paulo, de uma forma mais 

didática além de oferecer os significados da palavra consumidor, mostra de uma forma 

dinâmica como o mesmo se aplica em uma frase, senão vejamos: 

 

Consumidor com-su-mi-dor sm 1. Quem compra para uso, gasta em proveito 
próprio: existe um órgão de defesa do consumidor. 2. Aquele ou aquilo que 
consome: O setor industrial é o grande consumidor de energia elétrica. 3. Aquele 
que se alimenta de outros seres vivos: numa teia alimentar, a posição de 
determinado consumidor pode não ser a mesma para cada cadeia da qual ele 
participe.

82
 

 

Diante de todos os significados apresentados até aqui, percebe-se que a 

etimologia da palavra consumidor ou a sua aplicação vulgar não ajudam na definição de 

quem pode vir a ser esse sujeito no mundo jurídico.  

Para tanto, necessário se faz uma análise do ordenamento jurídico brasileiro 

no qual o Direito do consumidor está inserido, bem como valer-se das principais regras e 

                                                           
80

 CALAIS-AULOY, Jean; STEINMETZ, Frank. Droit de la Consommation. 4 ed. Paris: Dalloz, 1996.p. 3. 
81

 MICHAELIS. Dicionário prático da língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2001. p. 220. 



 

  

    

41  

 

   

formas de interpretação disponíveis na atualidade. Mas para que tal desiderato seja feito 

da forma mais correta possível, o próximo capítulo cuidará de estabelecer, 

juridicamente, quem pode ser consumidor no Brasil através da análise dos dispositivos 

legais que disciplinam o tema na Lei n. 8.078/90. 

 

 

4.1.1 O art. 2º, caput, (stricto sensu) 

 

 

Para se fazer uma análise do art. 2º, caput, o consumidor geral ou stricto 

sensu, vale neste momento transcrever o texto da lei, senão vejamos: 

 

 

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produtos ou serviço como destinatário final. 
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

 

De uma simples leitura do texto da lei percebe-se que a intenção do legislador 

ao conceituar o consumidor no direito brasileiro foi exatamente a de incluir entre os 

consumidores a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço. 

“Importante ressaltar que o CDC contemplou expressamente também como consumidor 

as pessoas jurídicas e o fez justamente para estancar qualquer tipo de discussão que 

pudesse surgir com relação à sua inclusão no sistema.”83 

César Fiuza esclarece que o conceito de consumidor é um dos temas mais 

polêmicos dessa seara jurídica, pois a posição que se tomar nesse aspecto será o 
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primeiro e mais importante passo para se determinar quem irá receber a proteção das 

normas consumeristas.84 

Este também é o entendimento de Leonardo Roscoe Bessa ao afirmar que o 

art. 2º, caput, é o que tem gerado mais polêmica; as divergências giram especialmente 

em torno do sentido da expressão “destinatário final” (elemento teleológico da relação de 

consumo).85 

Bruno Miragem externa a opinião de que o artigo 2º, do CDC, permite a 

seguinte conclusão: consumidores serão pessoas naturais ou jurídicas. Logo, tanto uma, 

quanto outra poderá estar sob a égide das normas de proteção do CDC, ademais, será 

consumidor quem adquirir ou utilizar o produto.86 

Segundo os autores do anteprojeto do Código brasileiro, nossa legislação foi 

buscar inspiração nas legislações de países estrangeiros, neste sentido vale a pena 

transcrever: 

 

 

O código, como não poderia deixar de ser, foi buscar sua inspiração em modelos 
legislativos estrangeiros já vigentes. Os seus redatores, contudo, tomaram a 
precaução de evitar, a todo custo, a transcrição pura e simples de textos 
alienígenas. 
A idéia de que o Brasil – e seu mercado de consumo – tem peculiaridades e 
problemas próprios acompanhou todo o trabalho de elaboração. Como resultado 
dessa preocupação, inúmeros são os dispositivos do Código que, de tão 
adaptados à nossa realidade, mostram-se arredios a qualquer tentativa de 
comparação com esta ou aquela lei estrangeira. Mas aqui e ali é possível 
identificar-se a influência de outros ordenamentos.

87
 

 

Os mesmo autores apontam que dentre essas legislações estrangeiras pode-

se destacar a Resolução n. 39/248 de 1985 da Assembléia Geral da ONU, as Leis gerais 

da Espanha (Ley General para La defesa de los consumidores y usuários), Lei n. 

26/1984, de Portugal a Lei n. 29/81, do México a Lei Federal de protección aL 
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Consumidor de 1976 e de Quebec a Loi sur La Protection Du Consummateur de 1979, 

dentre outras. 

É importante destacar que os referidos autores do anteprojeto afirmam que a 

principal influência do Código foi o Projet de Code de la Consommation, redigido sob a 

presidência do Professor Jean Calais-Auloy.88 

Deve-se destacar que apesar de a clareza aparente do texto lei ao incluir a 

pessoa jurídica como consumidora tal fato não foi e não é suficiente para pacificar o 

conceito de consumidor nesses últimos anos. Ademais, como alertou Pietro Perlingieri, 

aquele que interpreta uma determinada norma jurídica não pode se limitar ao simples 

texto legal, mas sim investigar a ratio iuris.89 

Destaca Gustavo Pereira Leite Ribeiro o seguinte argumento: 

 

A tese de juristas pátrios, influenciados pela doutrina belga, que defendem, como 
regra geral, a impossibilidade das pessoas jurídicas e profissionais liberais 
apresentarem-se como consumidores, uma vez que apresentar-se-iam em 
igualdade de condições no ato de contratação, parece-nos improcedente, pois tal 
entendimento afronta expressa disposição legal, consubstanciando uma 
interpretação não autorizada ou contra legem.

90
 

 

 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald afirmam que até mesmo as 

normas em que seu sentido é claro e evidente, saltando aos olhos a partir da leitura fria 

da lei, devem ser interpretadas.91 

Nesse sentido, é o escólio de Antonio Carlos Morato: 

 

(...) é importante insistir que não condiz com o espírito investigativo de um 
trabalho científico recorrer ao velho brocardo jurídico in claris cessat interpretatio 
(na clareza da lei, cessa a interpretação), surpreendentemente ainda muito 
citado pelos adeptos de soluções simplistas e de análises apressadas que, se 
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prosperassem, até dispensariam a existência de profissionais especializados na 
área jurídica.

92
 

 

Nesse diapasão, percebe-se claramente que o texto da lei apesar de 

claramente incluir a pessoa jurídica como consumidora não foi suficiente para sua 

aplicação imediata sem qualquer questionamento.  

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam: 

 

É que a técnica clássica de aplicação da norma jurídica através da subsunção – 
desenvolvida por um raciocínio lógico e padrão, através do qual a premissa 
maior, que é a norma, incide sobre a premissa menor, que é o fato cotidiano, 
produzindo um resultado, fruto da aplicação da norma ao caso concreto – não é 
suficiente para lidar com as situações que envolvem os direitos fundamentais, 
constitucionalmente contemplados.

93
 

 

Podem-se apontar várias razões para a incongruência do texto da lei e sua 

aplicação nos casos reais.  

Inicialmente pode-se destacar que o direito é um todo único e que suas 

normas devem ter coerência como num sistema, não pode haver normas contraditórias 

entre si.  

Com o advento do direito do consumidor a teoria contratual foi extremamente 

influenciada pelas normas consumeristas e muitos de seus avanços foram incorporados 

pelo Código Civil de 2002.  

Na opinião de Cláudia Lima Marques o Código Civil de 2002 é um Código de 

iguais, relações entre civis e relações entre empresários e o Código de Defesa do 

Consumidor é um código que regula as relações entre diferentes, tutelando o 

vulnerável.94 

Essa também é a opinião de Adalberto Pasqualotto que admite que com a 

entrada em vigor do Código Civil de 2002, com normas voltadas para regular a boa-fé, a 
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função social do contrato dentre outros avanços incorporados pela nova lei, o campo de 

aplicação do CDC será redefinido, privilegiando a aplicação da teoria finalista.95 

Gladston Mamede informa que existe um princípio da eficácia universal do 

direito do consumidor e que sua aplicação e interpretação deve passar por um critério 

relacional, isto é, visa proteger uma determinada posição ou situação jurídica. Nesse 

sentido, o autor externa sua opinião da seguinte maneira: 

 

Com efeito, o direito do consumo (ou do conumidor) é um conjunto de normas 
que se ocupa de um tipo de relação e visa proteger uma determinada posição 
(ou situação); não se dirige a um típico específico de pessoa. Ninguém é 
consumidor, mas está consumidor numa determinada relação. Não importa se 
miserável ou se abastado, se analfabeto ou instruído; a legislação do consumo 
abstrai tais características para focar apenas nas posições contratuais de um tipo 
de relação jurídica. 

96
 

 

 

Nesse sentido também é o escólio de Cláudia Lima ao afirmar que “a 

definição de consumidor é relacional e depende da presença de um fornecedor no outro 

lado da relação jurídica submetida ao CDC, seja contratual ou extracontratual.”97 

Dessa forma, percebe-se que mesmo a lei tendo expressamente elencado a 

pessoa jurídica como consumidora, a grande maioria dos doutrinadores sempre optou 

por uma tendência restritiva à aplicação do CDC às pessoas jurídicas, em especial ao 

empresário e à sociedade empresária. Seja porque esses atores sociais já possuem 

uma normatividade própria, e que agora com o Código Civil de 2002 foi extremamente 

atualizada, seja porque a intenção de um código protetivo num primeiro momento foi a 

de tutelar a pessoa física vulnerável na sociedade de massas. 

Salienta Rodolfo de Camargo Mancuso que “tendo o art. 2º, caput, do Código 

de Defesa do Consumidor, abrangido as pessoas jurídicas, não faria sentido excluir de 
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seu âmbito, por exemplo, a pessoa empresária no ramo de fotocópias, quando adquire 

máquina xerox, necessária e imanente a esse ramo de negócio.”98 

Nesse norte, aponta Gladston Mamede: 

 

O Art. 2º também traduz o princípio da eficácia universal (geral) do direito do 
consumidor, pois, ao defini-lo (consumidor), não estabelece qualquer limitação, 
nem mesmo relativa à natureza jurídica de sua personalidade (pessoa física ou 
jurídica), chegando mesmo a equiparar a consumidor a coletividade de pessoas 
ainda que indetermináveis(...)

99
 

 

Ainda com relação ao artigo 2º, importante destacar o conceito de destinatário 

final. Na opinião balizada de Bruno Miragem, o destinatário assume 3 concepções 

principais: a utilização do bem mediante sua destruição, aproximando-se dos bens 

consumíveis no direito civil; outro sentido é o de destinatário final como destinatário 

fático, sendo o último da cadeia e por último; o destinatário fático e econômico, que ao 

retirar o produto do mercado exaure também sua vida econômica não o reempregando 

em nenhuma cadeia produtiva posterior.100 

César Fiuza traça um interessante parâmetro para tentar solucionar tão 

complexo problema do direito do consumidor: 

 

É fundamental, para que possamos traçar um parâmetro de aplicabilidade para o 
Código do Consumidor, que saibamos identificar uma relação de consumo. 
Para que haja relação jurídica de consumo, é necessária a presença de três 
elementos. 
O elemento subjetivo, que se refere aos sujeitos da relação: de um lado o 
cunsumidor; de outro, o fornecedor. 
O elemento objetivo, representado por aquilo que o fornecedor vai ao mercado 
oferecer aos consumidores: produtos e serviços. 
E, por último, o elemento teleológico ou finalístico, que consiste, em linhas 
gerais, na necessidade de que o adquirente do produto ou utilizador do serviço 
seja destinatário final da prestação.

101
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Percebe-se que o ponto é extremamente polêmico e tem gerado uma série de 

discussões acadêmicas e jurisprudenciais ao longo dos vinte anos de vigência do CDC. 

Merece destaque também o critério utilizado pelo professor Luiz Antônio 

Rizzatto Nunes que admite que o termo destinatário final, de um lado ajuda na definição 

de consumidor e, de outro, dificulta. Segundo esse mesmo autor, o problema do 

destinatário final está relacionado à uma situação específica, qual seja, o da pessoa que 

adquire um serviço ou produto como destinatária final mas que usará esse bem como 

típico de produção.102  

Percebe-se que o autor usa um critério pouco adotado por outros, isto é, 

qualificar o que é bem de produção na cadeia de consumo.  

Nesse diapasão, merece destaque o seguinte trecho: 

 

O Código de Defesa do Consumidor regula situações em que produtos e 
serviços são oferecidos ao mercado de consumo para que qualquer pessoa os 
adquira, como destinatária final. Há, por isso, uma clara preocupação com bens 
típicos de consumo, fabricados em série, levados ao mercado numa rede de 
distribuição, com ofertas sendo feitas por meio de dezenas de veículos de 
comunicação, para que alguém em certo momento os adquira.  
Aí está o caminho indicativo para a solução. Dependendo do tipo de produto ou 
serviço, aplica-se ou não o Código, independentemente de o produto ou serviço 
estar sendo usado ou não para a produção de outros.

103
 

 

E para uma melhor elucidação do que se pretende defender com este 

trabalho, é de suma importância que as teorias explicativas do art. 2º, caput, do CDC, 

sejam analisadas separadamente. 

Essas teorias podem ser definidas como teoria maximalista, teoria finalista e 

teoria finalista mitigada ou aprofundada. 

Desse modo, o próximo capítulo tratará justamente da definição dessas 

teorias já que pela simples leitura do texto da lei não se pode tirar uma conclusão que 

agrade a todas as correntes. 
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4.1.2  As teorias sobre o conceito de consumidor 

 

4.1.3  Teoria maximalista 

 

 

Para a delimitação do campo de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e por consequência, para a definição de quem pode ser considerado 

consumidor no nosso país, duas principais teorias surgiram: a teoria maximalista e a 

teoria finalista. 

Para a corrente maximalista, o destinatário final é apenas o destinatário fático, 

ou seja, aquele que retirou o produto da cadeia de fornecimento. É considerada uma 

noção objetiva de consumidor, pois o que interessa é o objeto da relação. Para os 

defensores desta corrente, a destinação dada ao produto é irrelevante104, é um 

posicionamento mais abrangente, aceitam, inclusive, a relação de consumo entre dois 

profissionais. Na opinião dos maximalistas, o codex é um código de consumo, logo, 

disciplina qualquer relação de consumo. 

Cláudia Lima Marques externa sua opinião da seguinte forma: 

 

Os maximalistas vêem nas normas do CDC o novo regulamento do mercado de 
consumo brasileiro, e não normas orientadas para proteger somente o 
consumidor não profissional. O CDC seria um Código geral sobre o consumo, 
um Código para a sociedade de consumo, que institui normas e princípios para 
todos os agentes do mercado, os quais podem assumir os papéis ora de 
fornecedores, ora de consumidores. A definição do art. 2º é puramente objetiva, 

                                                           
104

 CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATO DE REPASSE DE EMPRÉSTIMO EXTERNO 
PARACOMPRA DE COLHEITADEIRA – AGRICULTOR – DESTINATÁRIO FINAL – INCIDÊNCIA – 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO – CAPTAÇÃO DE RECURSOS – 
MATÉRIA DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA. I – O agricultor que adquire bem móvel 
com a finalidade de utilizá-lo em sua atividade produtiva,deve ser considerado destinatário final, para os 
fins do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. II – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 
às relações jurídicas originadas dos pactos firmados entre os agentes econômicos, as instituições 
financeiras e os usuários de seus produtos e serviços. III – Afirmado pelo acórdão recorrido que não ficou 
provada a captação de recursos externos, rever esse entendimento encontra óbice no enunciado n.º 7 da 
Súmula desta Corte. IV – Ausente o prequestionamento da questão federal suscitada, é inviável o recurso 
especial (Súmulas 282 e 356/STF).Recurso especial não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia. 
(STJ – Terceira Turma – REsp 445.854/MS – Rel. Min. Castro Filho – DJ 19.12.2003 p. 453) 
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não importando se a pessoa física ou jurídica tem ou não fim de lucro quando 
adquire um produto ou utiliza um serviço.

105
 

 

 

Esse entendimento já foi adotado inicialmente por diversas vezes na 3ª turma 

do Superior Tribunal de Justiça, e teve bastantes adeptos, principalmente no início de 

vigência do Código de Defesa do Consumidor, é o que se percebe da decisão 

colacionada a seguir: 

 

Ação de indenização. Contrato de transporte. Embargos de declaração. Código 
de Defesa do Consumidor. Prescrição. 1. O Acórdão recorrido enfrentou todas as 
questões apresentadas na apelação, não havendo necessidade de referência 
expressa a determinados dispositivos legais, ausente, portanto, a alegada 
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se a prescrição do 
Código de Defesa do Consumidor (art. 27), em caso de ação de indenização 
decorrente de dano causado em mercadoria durante o respectivo transporte 
marítimo, não importando para a definição do destinatário final do serviço de 
transporte o que é feito com o produto transportado. No caso, o serviço de 
transporte foi consumado com a chegada da mercadoria no seu destino, 
terminando aí a relação de consumo, estabelecida entre a transportadora e a 
empresa que a contratou. 3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp 
286.441/RS – Terceira Turma – Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro – DJ 
03.02.2003.) 

 

 

Conforme afirmado anteriormente, a corrente maximalista foi bastante 

defendida no início de vigência do CDC. Apresentando a interpretação da corrente 

maximalista Cláudia Lima ainda adverte: 

 

Destinatário final seria o destinatário fático do produto, aquele que o retira do 
mercado e o utiliza, o consome, por exemplo, a fábrica de toalhas que compra 
para transformar, a fábrica de celulose que compra carros para o transporte dos 
visitantes, o advogado que compra uma máquina de escrever para seu escritório, 

ou mesmo o Estado, quando adquire canetas para uso nas repartições, e, é claro 

a dona de casa que adquire produtos alimentícios para a família.
106

 

 

Afirma Heloisa Carpena que para teoria maximalista consumidor é quem 

adquire o produto ou serviço e o ciclo econômico se esgota com ele, para que seja 
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 MARQUES, Cláudia Lima, BENJAMIM, Antônio Herman v., MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código 
de Defesa do Consumidor. op.cit. p 106. 
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considerado consumidor basta que o bem não seja renegociado e reintroduzido no 

mercado.107  

Esse é o entendimento de César Fiuza ao arrematar em sua obra o 

pensamento dos os maximalistas que defendem uma aplicação do CDC a um número 

cada vez maior de relações jurídicas, sendo o CDC o novo regramento do mercado de 

consumo.108 

Bruno Miragem aponta que a corrente maximlista interpreta o conceito 

extensivamente, tanto na expressão destinatário final quanto aos consumidores 

equiparados.109 

Para exemplificar vale a pena a transcrição do seguinte julgado: 

 

Arrendamento mercantil. Código de Defesa do Consumidor. Juros. Comissão de 
permanência.1. O contrato de arrendamento mercantil está subordinado ao 
regime do Código de Defesa do Consumidor, não desqualificando a relação de 
consumo o fato do bem arrendado destinar-se às atividades comerciais da 
arrendatária. 2. Os contratos celebrados pelas instituições financeiras, salvo 
expressa previsão legal, estão sob o alcance da Súmula n° 596 do Supremo 
Tribunal Federal. 3. A jurisprudência da Corte permite a cobrança da comissão 
de permanência, desde que pactuada, vedada, em qualquer caso, a sua 
cumulação com a correção monetária. 4. Recurso especial conhecido e provido, 
em parte. (STJ – Terceira Turma – REsp 235.200/RS – Rel. Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito – DJ 04.12.2000.) 

 

Muitos entendem que, no início, a tendência por uma interpretação 

maximalista se deu em grande parte porque o Código de Defesa do Consumidor, em 

muitos aspectos era mais avançado que o Código Civil de 1916 e, por tal motivo, deveria 

ser ampliado seu campo de atuação da maneira mais ampla possível, pois era do 

interesse de todos os sujeitos do mercado um regramento mais moderno e mais justo. O 

código civil de 1916, fundado numa teoria individualista baseada no liberalismo então 

vigente, preocupava-se extremamente com a questão patrimonial em detrimento dos 

direitos e garantias fundamentais.  
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Instigante a indagação feita por Antônio Herman Benjamin: “Se todos somos 

consumidores (no sentido jurídico), inclusive as empresas produtoras porque, então, 

tutelar-se , de modo especial o consumidor?”110 

A resposta a essa indagação pode estar nos princípios e preceitos trazidos 

pelo novo Código Civil. As novas diretrizes teóricas do Código Civil de 2002 são a 

eticidade, a operabilidade e a socialidade.111 

Todavia, esse posicionamento foi perdendo força depois do advento do 

Código Civil de 2002, que abandonou a perspectiva individualista e buscou proteger a 

pessoa humana com base nos seu três paradigmas principais: a socialidade, a 

operabilidade e a eticidade. Os autores dos Comentários ao Código de defesa do 

Consumidor ao dissertarem sobre a teoria maximalista apontam que. 

 

 

O problema dessa visão é que transforma o direito do consumidor em direito 
privado geral, pois retira do Código Civil quase todos os contratos comerciais, 
uma vez que comerciantes e profissionais consomem de forma intermediária 
insumos para sua atividade fim, de produção e de distribuição.

112
 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já aceitou como tese 

majoritária a aplicação da teoria maximalista em vários de seus julgados, e a seguir 

apresenta-se um desses julgados que defende a aplicação da corrente maximalista: 

 

 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
FOTOCOPIADORAS FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. APLICAÇÃO 
DO CDC. TEORIA MAXIMALISTA. CONSUMIDOR COMO DESTINATÁRIO 
FINAL DO PRODUTO. TESE MAJORITÁRIA NESTE TRIBUNAL. RESCISÃO 
UNILATERAL DO CONTRATO. MANIFESTAÇÃO, POR ESCRITO, DA 
LOCATÁRIA ACERCA DA RESCISÃO. CONTRATO RESCINDIDO COM A 
NOTIFICAÇÃO EFETIVADA. SENTENÇA QUE DETERMINA O FIM DO 
CONTRATO APENAS QUANDO A LOCADORA RETIRA, EFETIVAMENTE, O 
EQUIPAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA LOCATÁRIA. 
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ALUGUERES COBRADOS DURANTE O PERÍODO EM QUE HOUVE A 
NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO E A RETIRADA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. 
ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. CONTRATO QUE NÃO 
PREVÊ PENALIDADE ANTE A RESCISÃO UNILATERAL. PERDAS E DANOS 
QUE PODEM SER COBRADOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. MODIFICAÇÃO DA 
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. Para a teoria maximalista, basta 
que o consumidor seja o 'destinatário final' dos produtos ou serviços (CDC, art. 
2º), incluindo-se aí não apenas aquilo que é adquirido ou utilizado para uso 
pessoal, familiar ou doméstico, como também o que é adquirido para o 
desempenho de atividade ou profissão, bastando, para tanto, que não haja 
finalidade de revenda. “À luz da teoria maximalista, predominantemente aplicada 
por este egrégio Tribunal de Justiça, basta que a pessoa física ou jurídica 
enquadre-se no conceito de destinatário final fático do produto ou serviço 
adquirido para que sejam aplicadas as disposições constantes do CDC (TJSC – 
Agln 2007.0110003 – Rel. Des. Salete Silva Sommariva – j. 05.06.2007). (...)” 
(TJSC, Apelação Civil n. 2004.005718-0, da Capital, Relator: Des. Henry Petry 
Junior, julgado em 14/03/2008). (grifos no original)

113
 

 

Ao apresentar a tese maximalista, Sergio Cavalieri Filho assim expõe: 

 

 

A corrente maximalista ou objetiva entende que o CDC, ao definir consumidor, 
apenas exige, para sua caracterização, a realização de ato de consumo. A 
expressão destinatário final, pois, deve ser interpretada de forma ampla, 
bastando à configuração do consumidor que a pessoa, física ou jurídica, se 
apresente como destinatário fático do bem ou serviço, isto é, que o retire do 
mercado, encerrando objetivamente a cadeia produtiva em que inserida o 
fornecimento do bem ou prestação do serviço. 
(...) 
Não é preciso perquirir a finalidade do ato de consumo, ou seja, é totalmente 
irrelevante se há objetiva satisfação de necessidades pessoais ou profissionais, 
se visa ou não o lucro ao adquirir a mercadoria ou usufruir do serviço.

114
 

 

Desse modo, os maximalistas entendiam que o Código era um codex de 

consumo e todos que realizassem algum ato de consumo estariam protegidos pelo 

Código de Defesa do Consumidor. Tal interpretação esvaziaria por completo o direito 

privado, pois quase tudo hoje está inserido no mercado de consumo. Parece-nos que o 

intuito do CDC não é esse, aliás, muito pelo contrário, o Código visa à proteção do 

vulnerável frente ao fornecedor. 
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Ao extremar a aplicação da corrente maximalista, surgiu de outro lado a 

defesa da corrente finalista. 

 

 

4.1.4  Teoria Finalista 

 
 

 

Lado outro, os adeptos da corrente finalista afirmam ser o destinatário final 

aquele que retira o produto do mercado e dá a ele uma destinação final de uso, isto é, o 

consome na cadeia produtiva. É uma noção subjetiva de consumidor, pois aqui o sujeito 

da relação é fundamental. Enquadra-se nesta definição o destinatário fático e econômico 

da cadeia, ou seja, o produto ou serviço é consumido para uso próprio e não é destinado 

a qualquer outro beneficiamento posterior. A teoria finalista pura retira do conceito de 

consumidor a relação existente entre dois profissionais. 

O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor 

optou por manifesta preferência pela teoria finalista, fundada primordialmente na 

assimetria entre consumidor e fornecedor.115 

Segundo Cláudia Lima Marques, o destinatário final é o destinatário fático e 

econômico do bem ou serviço, dessa forma não basta ser destinatário fático do produto, 

retirá-lo da cadeia de produção, é necessário não adquiri-lo para uso profissional.116  

Nesse sentido, os autores apontam o seguinte entendimento: 

 

 

Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do 
produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – 
é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para 
revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um 
instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional 
que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida destinação final do produto ou 
serviço, ou como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das 
cadeias de produção e de distribuição.

117
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Esta interpretação restringe o conceito de consumidor aos que utilizam um 

produto para consumo próprio daí a noção subjetiva, pois o CDC seria um código para 

tutelar um grupo especial da sociedade. 

Os finalistas propõem que se interprete a expressão “destinatário final” do art. 

2º, de maneira restrita como determinam os princípios básicos do CDC, em seus arts. 4º 

e 6º. 

Para Marilsen Andrade Addario a interpretação finalista restringe a figura do 

consumidor àquele que utiliza um produto para uso próprio e de sua família sem 

conotação profissional. Tal posição teria sido influenciada principalmente pela doutrina 

francesa e belga.118 

César Fiuza aponta que os finalistas defendem uma aplicação restrita em 

razão da sua finalidade das normas consumeristas, isto é, a de proteger a parte mais 

fraca; alega ainda que ao permitir a extensão do campo de aplicação dessas normas, o 

nível de proteção do consumidor hipossuficiente diminuiria sobremaneira.119 

Salienta Bruno Miragem que o elemento característico desta interpretação é o 

fato de não haver a finalidade de obtenção do lucro em razão do ato de consumo nem 

de implemento a uma atividade negocial, há a completa exaustão da função econômica 

do bem quando retirado do mercado. Seria o não profissional, não especialista a quem o 

direito deveria proteger. O pressuposto da interpretação finalista é de que o Código de 

Defesa do Consumidor é uma lei especial de aplicação vinculada.120 

Ainda na visão do autor, o extremo dessa teoria excluiria a própria pessoa 

jurídica do conceito, o que seria o exemplo recente do direito alemão, após a reforma do 

Código Civil Alemão (BGB) 2002, ou o direito italiano em seu recente Codice del 

Consumo, de 2005.121 

Nesse diapasão, vejamos: 

 

                                                           
118

 ADDARIO, Marilsen Andrade. Conceituação de Consumidor: Destinatário ou uso não profissional? In: 
Revista de Direito do Consumidor, n. 75, p. 167-213, jul.-set. 2010. p. 198. 
119

 FIUZA, César. Direito Civil: Curso Completo.op.cit. p. 439. 
120

  MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor.op.cit. p. 92. 



 

  

    

55  

 

   

Considera-se que, restringindo o campo de aplicação do CDC àqueles que 
necessitam de proteção, ficará assegurado um nível mais alto de proteção para 
estes, pois a jurisprudência será construída sobre casos em que o consumidor 
era realmente a parte mais fraca da relação de consumo e não sobre casos em 
que profissionais-consumidores reclamam mais benesses do que o direito 
comercial já concede.

122
 

 

A orientação finalista estava presente nas 4ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal 

de Justiça, é o que se destaca: 

 

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA 
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL 
INEXISTENTE. – A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa 
natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade 
negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade 
de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para 
reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do 
Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, 
para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca. (STJ – 
Segunda Seção – Resp 541.867/BA – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJ 
de 16.05.2005. p. 227) 

 

A corrente finalista foi bastante aplicada nas decisões do STJ até o ano de 

2008, no qual, em voto vista, a Ministra Fátima Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 

866.488/RS sob a relatoria do Ministro Sidnei Beneti, de 06.03.2008, apresentou seus 

argumentos a seguir: 

 

Muito se discutiu, no Superior Tribunal de Justiça, a respeito do conceito de 
consumidor , para fins do art. 2º do CDC. Contrapunham-se, por um lado, a 
escola objetiva ou maximalista , que se pautava pela análise estritamente jurídica 
desse instituto, e, por outro, a escola subjetiva ou finalista, que tomava em 
consideração a destinação fática e econômica do bem ou produto adquiridos. 
Por ocasião do julgamento do CC nº 64.524/MT, resumi da seguinte forma a 
posição de cada uma dessas duas escolas: "É sabido que há duas teorias a 
respeito da configuração da definição de consumidor: a subjetiva ou finalista, e a 
objetiva ou maximalista. Esta exige, apenas, a existência de destinação final 
fática do produto ou serviço , enquanto aquela, mais restritiva, exige a presença 
de destinação final fática e econômica .Com isso, quer-se dizer que, para o 
conceito subjetivo ou finalista, exige-se total desvinculação entre o destino do 
produto ou serviço consumido e qualquer atividade produtiva desempenhada 
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pelo utente ou adquirente; portanto, a empresa que adquire um caminhão para 
transportar as mercadorias que produz não deve ser considerada consumidora 
em relação à montadora, na medida em que tal veículo, de alguma forma, integra 
sua cadeia produtiva. Já para o conceito objetivo ou maximalista, basta o ato de 
consumo, com a destinação final fática do produto ou serviço para alguém, que 
será considerado consumidor destes, pouco importando se a necessidade a ser 
suprida é de natureza pessoal ou profissional. Sob tal perspectiva, o caminhão 
comprado com o intuito de auxiliar no transporte de mercadorias de uma 
empresa atinge, nessa atividade, sua destinação final, uma vez que não será 
objeto de transformação ou beneficiamento." Cheguei a defender, com sucesso, 
por ocasião do julgamento do CC nº 41.056/SP (2ª Seção, DJ de 20/9/2004), a 
prevalência da teoria objetiva ou maximalista para definir o conceito de 
consumidor, na esteira de diversos precedentes da Terceira e Sexta Turma do 
STJ. Nessa oportunidade, procurei traçar um histórico detalhado de todas as 
posições adotadas pela doutrina e pela jurisprudência acerca do assunto, 
explicitando as razões que me levaram, à época, referida teoria. Todavia, por 
ocasião do julgamento dos REsp 541.867/BA (Rel. p/ acórdão o i. Min. Barros 
Monteiro, DJ de 16/5/2005), a matéria voltou a ser amplamente debatida pela 2ª 
Seção do STJ e acabou por prevalecer, em que pese meu pensamento, o 
conceito subjetivo ou finalista de consumidor. A partir desse julgamento, pode-se 
dizer que a questão se pacificou. Hoje prevalece, sem maiores discussões, a 
teoria subjetiva . Reconhecendo isso, inclusive, acabei por defender, sempre 
fazendo minha ressalva pessoal, a aplicação dessa teoria vencedora por 
ocasião do julgamento do CC nº 64.524/MT, assim ementado: "Conflito positivo 
de competência. Medida cautelar de arresto de grãos de soja proposta no foro de 
eleição contratual. Expedição de carta precatória. Conflito suscitado pelo juízo 
deprecado, ao entendimento de que tal cláusula seria nula, porquanto existente 
relação de consumo. Contrato firmado entre empresa de insumos e grande 
produtor rural. Ausência de prejuízos à defesa pela manutenção do foro de 
eleição. Não configuração de relação de consumo. - A jurisprudência atual do 
STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre 
destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são 
alocados na prática de outra atividade produtiva. - a jurisprudência do STJ 
entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o 
expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do 
contrato celebrado entre as partes." Trazendo todas essas ponderações para a 
análise da hipótese sub judice, nota-se que os autores, ora recorrentes, 
adquiriram os sistemas de irrigação para utilizá-los nas lavouras plantadas em 
sua propriedade no Estado da Bahia. Sua intenção, conforme se depreende do 
próprio pedido formulado neste processo, de indenização pelos danos sofridos 
em função da frustração na colheita , era a de revender, com lucro, os produtos 
cultivados com o apoio dos sistemas de irrigação. Portanto, elas não se 
enquadram, do ponto de vista finalista , no conceito de consumidores 
estabelecido pelo art. 2º do CDC. Portanto, ressalvado meu entendimento 
pessoal sobre o assunto, não há como se considerar que a hipótese sub judice é 
regulada pelo CDC. (STJ – 3 Turma – REsp 866.488/RS – rel. Min. Sidnei Beneti 
– DJ de 24.03.2008 – LexSTJ vol. 225. p. 116) (grifos no original) 

 

A partir desse julgado alguns autores entendem que o mesmo Tribunal 

começou a utilizar a vulnerabilidade como elemento caracterizador do consumidor 

pessoa jurídica, havendo um certo abrandamento da teoria finalista, admitindo-se 

excepcionalmente a aplicação do CDC aos consumidores profissionais, desde que, no 
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caso concreto seja demonstrada a vulnerabilidade. Todavia, já existia um julgado 

anterior em que os pilares da teoria finalista mitigada começaram a aparecer, mas que 

será objeto de um próximo tópico. 

Nesse norte, importante ressaltar que a própria doutrina já admitia esse 

abrandamento da teoria finalista em casos especiais, senão vejamos: 

 

As exceções, sempre nesta visão teleológica, devem ser estudadas pelo 
judiciário reconhecendo a vulnerabilidade de uma pequena empresa ou 
profissional que adquiriu, uma vez que a vulnerabilidade pode ser fática, 
econômica, jurídica e informacional, por exemplo, um produto fora de seu campo 
especialidade (uma farmácia);  interpretar o art. 2º de acordo com o fim da 
norma, isto é, proteção ao mais fraco na relação de consumo, e conceder a 
aplicação das normas especiais do CDC analogicamente também a estes 
profissionais.

123
 

 

 

Fátima Nancy Andrighi admite ter “havido o temperamento da teoria finalista, 

com fulcro no art. 4, I, do Código de Defesa do Consumidor, fazendo a lei consumerista 

incidir sobre situações em que, apesar de produto ou serviço ser adquirido no curso do 

desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente 

à outra.”124 

 Desse modo, percebe-se que a teoria finalista pura também não foi 

suficiente para aquietar a doutrina e jurisprudência pátrias o que fez com que novos 

argumentos e novos casos fossem discutidos no judiciário brasileiro. 

 

 

4.1.5  Teoria Finalista mitigada, temperada ou aprofundada 

 

 

                                                           
123

 BENJAMIN, Antônio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe, Manual de 
Direito do Consumidor. op.cit. p. 71. 
124
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Nos termos do analisado anteriormente, tem-se notado uma tendência nas 

decisões do Superior Tribunal de Justiça. Essa tendência, na esteira de vários autores, é 

um fenômeno recente nas decisões e tem recebido diferentes nomes pela doutrina. 

Alguns denominam de finalismo mitigado, temperado ou aprofundado. 

Luiz Otavio de Oliveira Amaral contrariamente aos posicionamentos acima 

mencionados, denomina em uma parte de sua obra, essa terceira via como “finalismo 

equitativo”, pois essa extensão conceitual de consumidor estaria cada vez mais na 

busca da plena equidade do/no mercado.125 

Acompanhando esse raciocínio, Leonardo Roscoe Bessa assim se expressa: 

 

 

Embora alguns julgados, como já apontando (item 2.1.2.1.1), tenham realizado 
corretamente o exame da vulnerabilidade em concreto (finalismo aprofundado), 
sem perquirir diretamente se houve destinação fática ou econômica do produto 
ou serviço adquirido. Tal abordagem é denominada pelo STJ de “abrandamento 
da corrente finalista” ou de “finalismo mitigado.”

126
 

 

Para ilustrar o disposto acima, transcreve-se a ementa do acórdão da lavra da 

Relatora Min. Fátima Nancy Andrighi, que expressamente usa outros termos, além do 

finalismo aprofundado, demonstrando que a teoria, por ser nova naquela corte, ainda 

não teria um nome apropriado ou consagrado pela doutrina nem mesmo pela própria 

jurisprudência daquele Tribunal: 

  

Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério 
subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa Jurídica. Excepcionalidade. 
Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. Prática abusiva. Oferta 
inadequada. Característica, quantidade e composição do produto. Equiparação 
(art. 29). Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos 
sucessivos. Renovação do compromisso. Vício oculto. - A relação jurídica 
qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa 
física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de 
um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. - Mesmo nas relações entre 
pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável 
vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se 
aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério 
finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste 
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STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o 
rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade 
do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que 
fique evidenciada a relação de consumo. - São equiparáveis a consumidor todas 
as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas. - 
Não se conhece de matéria levantada em sede de embargos de declaração, fora 
dos limites da lide (inovação recursal). Recurso especial não conhecido. (STJ – 
REsp 476.428/SC  3ª Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi DJ. 09.05.2005) 

 

 

Nesse julgado, entendeu-se que o profissional freteiro, adquirente de 

caminhão zero quilômetro, que alega conter um defeito, também poderia ser 

considerado consumidor, quando a vulnerabilidade estivesse caracterizada por alguma 

hipossuficiência quer, fática, técnica ou econômica.127 Percebe-se da análise do julgado 

referido que o Superior Tribunal de Justiça usa os termos abrandar e mitigação. Pode-se 

apontar esse julgado como verdadeiro leading case da mitigação da teoria finalista. A 

partir de então, apesar de algumas divergências dentro do próprio Superior Tribunal de 

Justiça, o finalismo puro começou a perder força dando lugar a uma interpretação em 

função da vulnerabilidade. 

Cavalieri Filho assevera que: 

 

Por último, evoluiu a jurisprudência do STJ para a corrente finalista mitigada ou 
atenuada ao admitir a aplicação das normas do CDC a determinados 
consumidores e profissionais, como pequenas empresas e profissionais liberais, 
desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso 
concreto(...)

128
 

 

 

Conclui o referido autor que atualmente este é o entendimento que prevalece 

a respeito do consumidor e que, portanto, é o mais correto, por se coadunar com o 

objetivo geral do CDC. 

Esse é o entendimento também de Zilda Januzzi Veloso que afirma ter 

prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a corrente finalista, com abrandamentos, 

admitindo-se a aplicação do CDC, inclusive, à pessoa jurídica, que, portanto, exerce 
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uma atividade profissional com intuito de lucro, desde que comprovada, no caso 

concreto, sua vulnerabilidade.129 

Também é o escólio de Leonardo Roscoe Bessa ao afirmar que apesar dos 

méritos e importância dos debates entre finalistas e maximalistas com relação ao sentido 

da expressão destinatário final, a tendência doutrinária atual, aponta, em casos difíceis, 

a necessidade de se analisar a vulnerabilidade, o caso concreto.130 

Marcelo Junqueira Calixto aponta que o STJ tem consagrado o finalismo 

aprofundado abandonando as concepções finalistas e maximalistas e reconhecendo 

novas formas de vulnerabilidade.131 

Durante os primeiros anos de vigência do CDC a definição do consumidor 

ficou polarizada entre as correntes finalista e maximalistas. 

Esse também é o entendimento de Bruno Miragem: 

 

Em meio às duas principais correntes de interpretação do conceito de 
consumidor – finalistas e maximalistas – uma terceira visão parece estar se 
desenvolvendo na jurisprudência brasileira contemporânea. Trata-se do que 
Cláudia Lima Marques denominou em nossos comentários, como finalismo 
aprofundado. Este tertium genus entre as correntes de interpretação do conceito 
jurídico de consumidor resulta do desenvolvimento, sobretudo pela 
jurisprudência, de critérios mais exatos para a extensão conceitual, por 
equiparação, dos conceitos estabelecidos.

132
 

 

Tal posicionamento tem sido adotado nos últimos julgados do Superior 

Tribunal de Justiça, conforme já afirmado e demonstra um sentido marcante de 

mudança de posicionamento. 

Nesse norte, é o entendimento exposto na ementa do Recurso Especial n. 

716.877/SP, sob relatoria do Ministro Ari Pargendler: 
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CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. A expressão 
destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do 
Consumidor abrange quem adquire mercadorias para fins não econômicos, e 
também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de 
consumo em condições de vulnerabilidade; espécie em que caminhoneiro 
reclama a proteção do Código de Defesa do Consumidor porque o veículo 
adquirido, utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e 
a da família, apresentou defeitos de fabricação. Recurso especial não conhecido. 
(STJ – Terceira Turma REsp 716.877/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 
23.04.2007) 

 

O referido recurso tratava de uma situação em que um caminhoneiro 

reclamou a proteção do CDC porque o veículo adquirido apresentou defeitos de 

fabricação. O caminhão era utilizado para prestar serviços para seu sustento e de sua 

família. O Ministro Relator Ari Pargendler  afirmou que “uma pessoa jurídica de vulto que 

explore a prestação de serviços de transporte tem condições de reger seus negócios 

com os fornecedores de caminhões pelas regras do Código Civil. Já o pequeno 

caminhoneiro, que dirige o único caminhão para prestar serviços que lhe possibilitarão 

sua mantença e a da família, deve ter uma proteção especial, aquela proporcionada pelo 

Código de Defesa do Consumidor” 

Cláudia Lima Marques afirma que a interpretação finalista aprofundada é mais 

madura e que, enquanto de um lado, a maioria maximalista e objetiva restringiu seu 

ímpeto, e de outro, os finalistas aumentaram seu subjetivismo, mas relativizaram o 

finalismo, tratando casos difíceis de forma diferenciada. 

Nesse sentido, vale a pena apresentar um dos julgados mais recentes do 

Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: 

 

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CABIMENTO. AGRAVO. DEFICIENTE FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. 
AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE 
CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E 
ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. 
MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. 
PRESUNÇÃO RELATIVA. - Por ser garantia constitucional, não é possível 
restringir o cabimento do mandado de segurança para as hipóteses em que a 
concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento provoca lesão ou grave 
ameaça de lesão a direito líquido e certo do jurisdicionado. Precedentes. - A fim 
de bem cumprir a exigência contida no art. 525, I, do CPC, deve a parte instruir o 
agravo de instrumento com cópia da cadeia completa de instrumentos de 
mandato, com vistas a possibilitar a identificação dos advogados que 
efetivamente representam as partes. Esse entendimento prestigia o princípio da 
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segurança do processo, e não pode ser olvidado. O rigor procedimental não é 
prática que deva subsistir por si mesma. No entanto, na hipótese em apreciação, 
a aplicação do formalismo processual é requisito indispensável para o 
fortalecimento, desenvolvimento e caracterização da legítima representação das 
partes, em preciso atendimento aos elementos indispensáveis da ação. 
Precedentes. - A falta de peça essencial é, pois, indispensável ao julgamento do 
agravo de instrumento, ainda que estranha ao elenco legal das obrigatórias, 
impede o conhecimento do recurso. Precedentes. - A jurisprudência consolidada 
pela 2ª Seção deste STJ entende que, a rigor, a efetiva incidência do CDC a 
uma relação de consumo está pautada na existência de destinação final fática e 
econômica do produto ou serviço, isto é, exige-se total desvinculação entre o 
destino do produto ou serviço consumido e qualquer atividade produtiva 
desempenhada pelo utente ou adquirente. Entretanto, o próprio STJ tem 
admitido o temperamento desta regra, com fulcro no art. 4º, I, do CDC, fazendo a 
lei consumerista incidir sobre situações em que, apesar do produto ou serviço 
ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja 
vulnerabilidade de uma parte frente à outra. - Uma interpretação sistemática e 
teleológica do CDC aponta para a existência de uma vulnerabilidade presumida 
do consumidor, inclusive pessoas jurídicas, visto que a imposição de limites à 
presunção de vulnerabilidade implicaria restrição excessiva, incompatível com o 
próprio espírito de facilitação da defesa do consumidor e do reconhecimento de 
sua hipossuficiência, circunstância que não se coaduna com o princípio 
constitucional de defesa do consumidor, previsto nos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da 
CF. Em suma, prevalece a regra geral de que a caracterização da condição de 
consumidor exige destinação final fática e econômica do bem ou serviço, mas a 
presunção de vulnerabilidade do consumidor dá margem à incidência 
excepcional do CDC às atividades empresariais, que só serão privadas da 
proteção da lei consumerista quando comprovada, pelo fornecedor, a não 
vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica. - Ao encampar a pessoa jurídica 
no conceito de consumidor, a intenção do legislador foi conferir proteção à 
empresa nas hipóteses em que, participando de uma relação jurídica na 
qualidade de consumidora, sua condição ordinária de fornecedora não lhe 
proporcione uma posição de igualdade frente à parte contrária. Em outras 
palavras, a pessoa jurídica deve contar com o mesmo grau de vulnerabilidade 
que qualquer pessoa comum se encontraria ao celebrar aquele negócio, de sorte 
a manter o desequilíbrio da relação de consumo. A “paridade de armas” entre a 
empresa-fornecedora e a empresa-consumidora afasta a presunção de 
fragilidade desta. Tal consideração se mostra de extrema relevância, pois uma 
mesma pessoa jurídica, enquanto consumidora, pode se mostrar vulnerável em 
determinadas relações de consumo e em outras não. Recurso provido. (STJ – 
Terceira Turma – RMS 27.512/BA – Rel. Min. Nancy Andrighi – DJ de 
23.09.2009) 

 

Esse julgamento reflete a tendência atual do STJ, na qual a pessoa jurídica é 

considerada consumidora apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do 

desenvolvimento de uma atividade empresarial, onde haja vulnerabilidade de uma parte 

frente à outra.133 
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Vejamos o que diz César Fiuza a esse respeito: 

 

Assim, em tese, o CDC deve ser aplicado sempre que um consumidor adquirir 
de um fornecedor um produto ou utilizar um serviço como destinatário final 
econômico. 
Parte da doutrina, contudo, afirma que somente o critério da destinação final da 
prestação não é suficiente, e aduz um outro: a verificação da vulnerabilidade do 
consumidor.

134
 

 

 

Bruno Miragem destaca três estágios na delimitação do âmbito de incidência 

do CDC e sua delimitação: o primeiro estágio assinala uma vocação expansiva do CDC 

como lei de regulação geral de mercado, identificando o destinatário final como 

destinatário fático do produto ou serviço, incluído neste, o consumidor empresário; o 

segundo estágio tem uma representação restritiva do conceito de consumidor e da 

expressão destinatário final, privilegiando a teoria finalista; e recentemente, um terceiro 

estágio no qual se destaca o critério da vulnerabilidade para identificação do consumidor 

independente se destinatário final ou consumidor equiparado, o finalismo 

aprofundado.135 

Ainda nos dizeres do supracitado autor, o critério da vulnerabilidade serve 

tanto para aplicar a norma, quanto para afastar, senão vejamos: 

 

O reconhecimento ou não da vulnerabilidade passa a servir, então tanto para as 
situações excepcionais, em que a pessoa jurídica empresária, embora não 
sendo destinatária final fática e econômica, é classificada como consumidora, 
quanto para excluir, em circunstâncias excepcionais, a aplicação das normas de 
proteção ao consumidor quando presentes condições particulares do adquirente 
ou usuário, que o coloquem em situação de superioridade em relação ao 
vendedor ou prestador de serviços. O Princípio da vulnerabilidade, nesta linha de 

                                                                                                                                                                                              

SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA 
JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O  consumidor intermediário, ou seja, aquele que adquiriu o 
produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, poderá ser beneficiado com a aplicação 
do CDC quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte. 2. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1.316.667/RO – Rel. 
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJRS), DJ de 11.03.2011) 
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entendimento, firma-se como critério principal para determinação do conceito de 
consumidor e, em conseqüência, da aplicação das normas do CDC.

136
 

 

Tal critério de afastamento do conceito de consumidor já foi utilizado pelo STJ 

no Julgamento do REsp n. 914.384/MT, sob relatoria do Ministro Massami Uyeda, cuja 

ementa se segue: 

 

DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE - COMPRA E 
VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - REVISÃO DE CONTRATO - CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - DESTINAÇÃO FINAL 
INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - 
PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - 
Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua origem, à 
compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, 
pois não se trata de destinatário final, conforme bem estabelece o art. 2º do 
CDC, in verbis: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produto ou serviço como destinatário final". II - Não havendo relação de 
consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII 
do art. 6º, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática 
ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar 
o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que 
afastem o alegado contra si. III - O grande produtor rural é um empresário rural 
e, quando adquire sementes, insumos ou defensivos agrícolas para o 
implemento de sua atividade produtiva, não o faz como destinatário final, como 
acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de 
consumo e a hipossuficiência ficam bem delineadas. IV - De qualquer forma, 
embora não seja aplicável o CDC no caso dos autos, nada impede o 
prosseguimento da ação com vista a se verificar a existência de eventual 
violação legal, contratual ou injustiça a ser reparada, agora com base na 
legislação comum. V - Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Terceira 
Turma – REsp 914.384/MT, DJe 01.10.2010) 

 

O problema chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

reconheceu haver relação de consumo caracterizada entre a empresa e o produtor rural. 

Na ocasião, o Tribunal local entendeu que ser produtor de grande porte não retiraria dele 

a condição de consumidor, uma vez que os produtos adquiridos foram utilizados em sua 

lavoura, o que os tornaria destinatários finais do produto. Neste caso, o STJ afastou a 

aplicação da inversão do ônus da prova e possibilitou o prosseguimento, na Justiça 

estadual, da ação revisional do contrato de compra, porém amparada na legislação 

comum, o Código Civil. 
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Aponta Cláudia Lima Marques que depois da entrada em vigor do Código Civil 

de 2002 a visão maximalista perdeu força, por outro lado, percebe-se uma nova 

tendência na jurisprudência, concentrada no consumidor imediato (endverbraucher), e 

que em grande parte, tal fato se deveu à atuação do STJ.137 

Neste sentido é de suma importância transcrever a opinião dos autores sobre 

o finalismo aprofundado: 

 

É uma interpretação finalista mais aprofundada e madura, que deve ser 
saudada. Em casos difíceis envolvendo pequenas empresas que utilizam 
insumos para sua produção, mas não em sua área de expertise ou com uma 
utilização mista, principalmente na área dos serviços, provada a vulnerabilidade, 
conclui-se pela destinação final de consumo prevalente. Esta nova linha, em 
especial do STJ, tem utilizado, sob o critério finalista e subjetivo, expressamente 
a equiparação do art. 29 do CDC, em se tratando de pessoa jurídica que 
comprove ser vulnerável e atue fora do âmbito de sua especialidade, como hotel 
que compra gás. Isso porque o CDC conhece outras definições de consumidor. 
138

 

 

Ainda nos dizeres dos referidos autores, o conceito chave do finalismo 

aprofundado é a vulnerabilidade. “É auspiciosa essa jurisprudência evolutiva do STJ no 

tocante à conceituação do que hoje se deva entender por consumidor, assim imprimindo 

a esta figura exponencial da vida brasileira uma concepção mais larga, abrangendo não 

só o destinatário final do produto ou serviço (...)”.139 

Dessa forma, nota-se um abrandamento da teoria finalista pura adotando-se 

nos últimos julgados do STJ a teoria finalista aprofundada, em que a vulnerabilidade é 

ponto chave de aplicação ou ampliação do conceito de consumidor. 

A teoria finalista aprofundada de um lado, não amplia a todos, indistintamente, 

o conceito de consumidor, e de outro, não restringe de forma severa a aplicação do CDC 

às pessoas jurídicas. É uma terceira via, um ponto de equilíbrio com o que diz a lei e a 

coerência do sistema jurídico nacional. Nesse norte é o que defendem Cristiano Chaves 

de Farias e Nelson Rosenvald: 
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Nada obstante, a teoria finalista ou subjetiva não pode ser aplicada de forma 
pura e com rigor excessivo. Em um sistema aberto, aplicando-se o procedimento 
argumentativo e a tópica, podemos pensar os problemas resolvendo-os um a 
um. Isto significa que, mesmo superada a discussão acerca do alcance da 
expressão “destinatário final” com a consagração jurisprudencial da teoria 
finalista, temos que admitir que o direito não pode mais ser encarado como 
ciência exata. Excepcionalmente haverá uma mitigação da teoria finalista e 
relações extraconsumo serão objeto de tutela pela Lei n. 8.078/90 quando a 
concretude do caso denote claramente o traço da vulnerabilidade do consumidor 
intermediário – normalmente pequenas empresas e profissionais liberais – que 
adquirem bens e serviços, mesmo com o intuito profissional.

140
 

 

 

Em momento oportuno será demonstrado que a teoria finalista aprofundada é 

extremamente coerente com a nova hermenêutica, já que o positivismo puro encontra-se 

superado para a maioria da doutrina. 

Não há que se falar em interpretação do CDC sem que se passe pela viga 

mestra de todo o sistema de proteção consumerista, isto é, o art. 4º, I, do citado diploma, 

o princípio da vulnerabilidade que será feito mais adiante. 

Mas antes, por uma questão de lógica e coerência deve-se analisar as outras 

hipóteses em que lei expressamente amplia o conceito de consumidor. 

 

 

4.2  O art. 2º, Parágrafo único (Consumidor equiparado) 

 

 

Assim como afirmado anteriormente, o consumidor também pode ser aquele 

previsto no art. 2º, parágrafo único, do Código de Defesa do consumidor: “Equipara-se a 

consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo.” 
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A maioria da doutrina denomina tal consumidor como equiparado, termo do 

qual alguns autores discordam. 

Nos comentários ao CDC, os autores afirmam que o ponto de partida da 

extensão do campo de aplicação do conceito se deu em grande parte porque muitas 

pessoas, mesmo não sendo consumidoras stricto sensu, poderiam ser atingidas ou 

prejudicadas pelas atividades dos fornecedores.141 

Ainda, sustentando tal ponto de vista, merece destaque: 

 

 

“Que haja intervindo nas relações de consumo”: O parágrafo único do art. 2º do 
CDC é das normas de extensão a mais geral, equiparando a consumidor a 
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 
relações de consumo. Assim, apesar de não se caracterizar como consumidor 
stricto sensu, a criança, filha do adquirente, que ingere produto defeituoso  e vem 
a adoecer por fato do produto, é consumidor-equiparado e se beneficia de todas 
as normas protetivas do CDC aplicáveis ao caso. A importância do parágrafo 
único do art. 2º é seu caráter de norma genérica, interpretadora, aplicável a 
todos os capítulos e seções do Código.

142
 (grifos no original) 

 

Como no início, o CDC trouxe um novo paradigma contratual e princípios que 

revigoraram o direito privado, a técnica de equiparação foi extremamente benéfica ao 

mercado de consumo em geral. 

“A finalidade da equiparação é instrumental. No caso, serve para fundamentar 

a tutela coletiva dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos 

estabelecidos no art. 81 e ss. do CDC.”143 

Para os mencionados autores, a coletividade de pessoas do art. 2º, parágrafo 

único, do CDC, não necessita realizar um ato de consumo para obter a proteção ali 

elencada, basta estarem expostos às práticas dos fornecedores no mercado de 

consumo. 

Nesse sentido é entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) cuja 

ementa é clara no sentido de: 
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Ação Civil Pública – Legitimidade ativa ad causam – Impetração pelo Ministério 
Público visando à fixação e o pagamento de mensalidades escolares – 
Admissibilidade – Direitos e interesses que podem ser considerados coletivos ou, 
se considerados individuais homogêneos, seus titulares são consumidores – 
Inteligência do Art. 2º, parágrafo único, da Lei 8.078/1990. Ementa da redação. 
O Ministério Público tem legitimidade para ingressar com ação civil pública 
visando à fixação e o pagamento das mensalidades escolares, pois os interesses 
e direitos daí decorrentes podem ser considerados coletivos. Mas, ainda que 
esses direitos sejam considerados como individuais homogêneos, pode o órgão 
ministerial propor ação, eis que tem vinculação com o consumo, ou seja, podem 
os titulares dos direitos ser considerados consumidores, nos termos do art. 2º, 
parágrafo único, da Lei 8.078/1990. (STF – 2ª T. – RE 185.360-3/SP – Rel. Min. 
Carlos Velloso – j. 17.11.1997 – RT 752/116)

144
 

 

 

Em verdade, ao equiparar a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, ao consumidor individual, o legislador optou por emprestar o mesmo 

tratamento a ambos, mas que privilegiou os direitos metaindividuais: os direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. 

Lembrando-se que, em apertada síntese, os direitos difusos são interesses 

transindividuais, de natureza indivisível, nos quais pessoas indeterminadas estejam 

ligadas por circunstâncias de fato.  

Já os coletivos são interesses ou direitos transindividuais, de natureza 

indivisível em que sejam titulares, grupo, classe ou categoria de pessoas que estão 

ligadas entre si, por um vínculo jurídico comum.  

E, por fim, os direitos individuais homogêneos são direitos ou interesses de 

origem comum. 

Merece destaque o comentário feito por Leonardo Roscoe Bessa ao explicar 

que, “na verdade, independentemente de qualquer consagração legislativa, alguns 

direitos são, necessariamente, metaindividuais, como é o caso, dentre outros, da 

incolumidade do ambiente natural ou do direito relativo à veracidade e não-abusividade 

das publicidades.”145 

Desse modo, percebe-se que a ampliação do consumidor para o consumidor 

equiparado pode proteger os consumidores em muitas hipóteses em que estariam 
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desprovidos de qualquer proteção jurídica. Portanto, é uma forma de aplicação 

extremamente moderna do Código de Defesa do consumidor. 

 

 

4.3  O art. 17, as vítimas do acidente de consumo (Bystander) 

 

 

Também no Título I (Dos Direitos do Consumidor), no Capítulo IV (Da 

Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos Danos), na Seção 

II (Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço), o legislador introduziu o 

artigo 17 que expressa: “Art. 17 - Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento.” 

Esse é o chamado consumidor bystander, ou as vítimas do acidente de 

consumo. Tal adjetivo foi inspirado no bystander do direito Anglo-saxão.146  

“Abrange o conceito de bystander aquelas pessoas físicas ou jurídicas que 

foram atingidas em sua integridade física ou segurança, em virtude do defeito do 

produto, não obstante serem partícipes diretos da relação de consumo.”147 

 

Tal perspectiva é extremante relevante e realista, porquanto é natural que se 
previna, por exemplo, o consumo de produtos ou serviços perigosos ou então 
nocivos, beneficiando-se, assim, abstratamente, as referidas universalidades e 
categorias de potenciais consumidores. Ou, então se já provado o dano efetivo 
pelo consumo de tais produtos ou serviços, o que se pretende é conferir à 
universalidade ou grupo de consumidores os devidos instrumentos jurídicos-
processuais para que possam obter a justa e mais completa possível reparação 
dos responsáveis, circunstâncias essas pormenorizadamente previstas a partir 
do art. 8º e seguintes do Código do Consumidor, e sobretudo pelo art. 81 e 
seguintes.

148
 

 

Com relação ao conceito de consumidor equiparado, Zilda Januzzi Veloso 

apresenta o tema de maneira extremamente didática: 
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Os consumidores por equiparação (bystander) não são consumidores no sentido 
jurídico, em verdade são terceiros, porque não participam diretamente da relação 
jurídica de consumo, mas, por estarem expostos aos efeitos decorrentes das 
atividades dos fornecedores, podendo ser atingidos, ou prejudicados, recebem 
este status conferido pelas normas de extensão acima referidas, gozando assim 
da proteção do CDC. (grifos no original)

149
 

 

“Logo, basta ser vítima de um produto ou serviço para ser privilegiado como 

consumidor legalmente protegido pelas normas sobre responsabilidade objetiva, pelo 

fato do produto, presentes no CDC.”150 Os autores do anteprojeto do Código de Defesa 

do Consumidor apontam exemplos que merecem ser destacados: 

 

Entre os exemplos mais sugestivos de propagação dos danos materiais ou 
pessoais, lembramos as hipóteses de acidentes de trânsito, do uso de 
agrotóxicos ou fertilizantes, com a consequente contaminação dos rios, ou da 
construção civil, quando há comprometimento dos prédios vizinhos. Em todos 
esses casos, o Código assegura o ressarcimento dos danos causados a 
terceiros que, para todos os efeitos legais, se equiparam aos consumidores.

151
 

 

Percebe-se que a intenção do legislador é a de proteger o consumidor, ainda 

que a pessoa não tenha qualquer relação contratual anterior com o fornecedor e, mesmo 

assim, poderá invocar a seu favor as normas constantes daquela seção da Lei n. 

8.078/90. 

A esse respeito é ilustrativo o seguinte julgado do Superior Tribunal de 

Justiça, sob relatoria do Ministro Castro Filho: 

 

 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE AÉREO. TRANSPORTE 
DE MALOTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. VÍTIMA DO EVENTO. 
EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ARTIGO 17 DO CDC. I - Resta caracterizada 
relação de consumo se a aeronave que caiu sobre a casa das vítimas realizava 
serviço de transporte de malotes para um destinatário final, ainda que pessoa 
jurídica, uma vez que o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor não faz tal 
distinção, definindo como consumidor, para os fins protetivos da lei, "... toda 
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
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destinatário final". Abrandamento do rigor técnico do critério finalista. II -  Em 
decorrência, pela aplicação conjugada com o artigo 17 do mesmo diploma legal, 
cabível, por equiparação, o enquadramento do autor, atingido em terra, no 
conceito de consumidor. Logo, em tese, admissível a inversão do ônus da prova 
em seu favor. Recurso especial provido. (STJ – REsp. 540.235, Rel. Min. Castro 
Filho, DJ de 006.03.2006) 

  

A Jurisprudência já aplicou o art. 17 a moradores próximos de uma refinaria 

que sofreram um dano ambiental resultante de acidente de consumo.152 

Assevera Maria Antonieta Zanardo Donato: 

 

Mostra-se suficiente que a vítima, para que seja equiparada ao consumidor, 
tenha sido atingida em sua esfera jurídica pelos efeitos do acidente de consumo, 
interessando à perquirição que ora se almeja, o conhecimento de que a pessoa 
foi atingida em sua incolumidade físico-psiquica ou em sua incolumidade 
econômica. Importa única e tão-somente, o fato de ter sido atingida. Ou seja, ter 
seu patrimônio diminuído em decorrência de um evento danoso que foi 
provocado pelo produto e que a responsabilidade é imputada ao fornecedor.

153
 

 

 Fábio Henrique Podestá apresenta um interessante exemplo de aplicação 

do art. 17 do CDC. Segundo o autor a hipótese poderia ocorrer em uma situação em que 

os herdeiros, em razão do falecimento do consumidor direto, assumam a obrigação de 

pagar as prestações do plano de saúde e possam vir a discutir as cláusulas abusivas 

desse contrato. Como consumidores equiparados, poderão discutir as cláusulas 

abusivas em juízo.154 

Desse modo, a aplicação do art. 17, o chamado bystander também alcança 

aquelas pessoas que não são consumidoras no sentido estrito do termo, mas que por 

alguma razão estavam presentes ou sofreram os efeitos do acidente de consumo. Mais 
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uma vez o CDC amplia a aplicação do conceito de consumidor para agregar todos 

expostos aos eventos danosos. 

 

 

4.4  O art. 29, todos expostos às práticas abusivas. 

 

 

O art. 29 da Lei n. 8.078/90, tem a seguinte redação: “Art. 29 - Para os fins 

deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”  

Afirma Cláudia Lima Marques que: 

 

O artigo 29 é uma disposição especial, que abre o capítulo V do Código sobre 
“Práticas Comerciais”, aplicável, portanto, a todas as seções do capítulo, quais 
sejam: a seção sobre oferta (arts. 30 a 35), sobre publicidade (arts. 36 a 38), 
sobre práticas abusivas (arts. 39 a 41), sobre cobrança de dívidas (art. 42), sobre 
bancos de dados e cadastros de consumidores (art. 43 a 45) e que se diz 
aplicável também ao capítulo posterior, o Capítulo VI, dedicado à proteção 
contratual.

155
 

 

 

 Trata-se, portanto, da norma mais extensiva do campo de aplicação do 

direito do consumidor.156 

 O art. 29 cuida de outra norma do consumidor equiparado que é muito 

pouco estudada pela doutrina e jurisprudência. As obras doutrinárias e artigos jurídicos, 

em sua maioria se debruçaram sobre o art. 2º, caput, do CDC, relegando a um segundo 

plano conceitos tão importantes como os artigos 17 e 29 do microssistema 

consumerista. 

Consumidores não são apenas aqueles que adquirem produtos ou serviços 

como destinatários finais (art. 2º do CDC), mas também, aqueles que estão expostos às 

práticas previstas nos capítulos mencionados acima. 
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Leonardo Roscoe Bessa externa a opinião de que a maior parte das 

disposições de direito material do CDC estão sob as luzes do conceito de consumidor do 

art. 29 e não no art. 2º.157 

Ainda nas palavras do mesmo autor: 

 

Poucas são as decisões que debatem o alcance do dispositivo no art. 29 do 
CDC. A maioria dos acórdãos, ao decidir se determinada situação fática está sob 
regência da Lei 8.078/1990, apenas se refere ao art. 29, sem analisar a 
necessidade ou não do elemento teleológico (destinação final) ou da verificação 
em concreto da vulnerabilidade quando se trata de empresários ou 
consumidores intermediários.

158
 

 

Pode-se ressaltar aqui o advento da Lei n. 11.800/2008 que acrescentou ao 

art. 33 do Código de Defesa do consumidor, o seu parágrafo único: “É proibida a 

publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao 

consumidor que a origina. Tal fato não ocorria antes do advento dessa lei, pois o 

consumidor recebia publicidade agressiva do fornecedor e ainda por cima arcava com os 

custos dessa ligação.”159 

Na opinião de Cláudia Lima Marques, a potencialidade desse artigo ainda é 

quase desconhecida dos advogados e com a nova linha de finalismo aprofundado 

adotada pelo STJ ela passa  a ser mais utilizada em seus julgados.160 

O art. 29 suplanta uma definição jurídica de consumidor para oferecer uma 

definição política. 

É o conceito mais ampliativo de consumidor, e é aqui que o direito coletivo 

tem um arcabouço infindável de situações em que os consumidores são expostos às 

práticas abusivas, principalmente na publicidade e nas formas de apresentação dos 

produtos. 
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O direito coletivo no Brasil ainda é incipiente, mas já tem dado bons 

resultados e o art. 29 veio justamente ampliar e fortificar a aplicação das ações coletivas 

em favor dos consumidores.  

Na atualidade, não se pode mais concordar com as violações constantes aos 

direitos dos consumidores e aceitar que para a efetivação desses direitos, cada um 

precise ajuizar uma ação especifica.  

O judiciário está abarrotado de ações repetitivas em que o direito do 

consumidor é lesado de forma veemente e a demora e a quantidade de recursos 

disponíveis ampliam ainda mais a sensação de impotência frente aos grandes 

fornecedores. 

Desse modo, o art. 29 é um ótimo instrumento de efetivação desses direitos 

da coletividade. 
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5  A NOVA HERMENÊUTICA E A EFICÁCIA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS 

 

 

O início do capítulo deve ser introduzido com uma frase de Ronald Dworkin: 

“É importante o modo como os juízes decidem os casos.”161 

A hermenêutica jurídica passou por profundas transformações nos últimos 

anos e modificou sobremaneira a teoria do direito. A hermenêutica jurídica tem por 

objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e 

alcance das expressões de direito162. Hoje, a constituição foi consagrada como norma 

fundamental e central de todo o sistema normativo e teve papel fundamental nesse 

contexto. 

O ser humano é um ser social163 e o direito como objeto da cultura desse ser 

social, passou por grandes transformações na teoria da sua compreensão. Nesse 

sentido, Inocêncio Mártires Coelho adverte que: 

 

 

Fenômenos culturais ou realidades significativas, as chamadas coisas do espírito 
– entre as quais se encontra o direito -, enquanto objetos do conhecimento 
diferem radicalmente dos fenômenos físicos, porque em relação a estes as 
verdades obtidas resultam, necessariamente, do estudo da realidade por um 
método empírico-indutivo, tendo a explicação como ato gnosiológico. 
(...)  
No mundo ético, diversamente, o descumprimento das normas não constituirá 
“disposição em contrário”, pois enquanto as leis físicas, como sínteses de uma 
dada experiência, exprimem só o que é, aquilo que efetivamente acontece, as 
leis morais não recebem as suas verdades das condutas que intentam regular, 
porque não expressam o que é, mas apenas o que deve ser.

164
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O direito superou o positivismo jurídico e a mera subsunção do fato à norma 

não é mais suficiente para solucionar os problemas e complexidades da sociedade 

pluralista da atualidade.165 

O positivismo jurídico nasceu do esforço de transformar o estudo do direito 

numa verdadeira e adequada ciência com a tentativa de ter as mesmas características 

das ciências exatas e naturais.166 

Anderson Schreiber afirma que “a visão cientificista do direito cede espaço a 

um viés mais principiológico e valorativo, que estimula o reenvio da solução dos casos 

concretos ao patamar mais elevado dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito.167 

O pensamento jurídico atual tem basicamente quatro características: a) o 

reconhecimento da força normativa da Constituição; b) o desenvolvimento da teoria dos 

princípios de modo a reconhecer-lhes eficácia normativa; c) a transformação da 

hermenêutica jurídica com o reconhecimento do papel criativo e normativo da atividade 

jurisdicional; d) a expansão e consagração dos direitos fundamentais, que impõem ao 

direito positivo um conteúdo ético mínimo que respeite a dignidade da pessoa 

humana.168 

O discurso jurídico deve possuir uma argumentação racional para que se 

possa ter um caráter científico justificando e legitimando as decisões judiciais, o juiz não 

decide única e exclusivamente com base na capacidade de extrair logicamente con-

clusões válidas (silogismo jurídico) do ordenamento jurídico, mas ao julgar, deve, 

mesmo na ausência desses pressupostos lógicos, argumentar racionalmente. 

Nesse sentido, César Fiuza aponta que o direito passa por uma crise, mas o 

termo crise deve ser entendido como superação de padigmas, um turning point, uma 

virada. Três seriam os aspectos principais dessa crise: a crise das instituições, a crise de 

sistematização e a crise da interpretação, que nos interessa nesse momento. 

                                                           
165

 Clóvis do Couto e Silva aponta que “o aspecto lógico-formal da subsunção consiste em verificar se os 
fatos que a norma descreve in abstrato realmente ocorreram no mundo social, sendo que, em hipótese 
afirmativa, esses fatos entram no mundo jurídico. COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como 
processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 66. 
166

 BOBBIO, Norberto. O positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. Trad. Marcio Pugliesi. São 
Paulo: Ícone, 1995. p 135. 
167

 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. São Paulo: Editora Atlas, 2011.p. 7. 



 

  

    

77  

 

   

Como bem expôs em sua obra: 

 

 

Ocorre, de fato, uma mudança nos paradigmas hermenêuticos. Os métodos de 
interpretação mudaram. Se a Escola da Exegese e o Positivismo buscavam 
interpretar o Direito, sob a ótica de um sistema fechado, as teorias da 
argumentação passaram, já a partir de Viehweg, a adotar a idéia de sistema 
aberto. Por outros termos, o sistema jurídico, seja codificado ou não, não deve 
ser visto como algo exaustivo, nem deve ter pretensão de sê-lo. A interpretação 
deve tomar como ponto de partida o caso concreto, procurando conjugar os 
ideais da justiça e da segurança.

169
 

 

 

Para Robert Alexy, o discurso jurídico deve ser entendido como um caso 

especial do discurso prático geral, com condições limitadoras como, por exemplo, 

estatutos, dogmática jurídica e precedentes.170 

Nesse sentido é o enfoque do refido autor, in verbis: 

 

 

O fato de a argumentação jurídica ocorrer em formas especiais, segundo regras 
especiais e em condições especiais, mas sempre permanecendo dependente da 
argumentação prática geral significa que, embora a fraqueza do discurso prático 
geral seja mitigada até grau considerável no discurso jurídico, ela nunca pode 
ser eliminada.  
Para qualquer pessoa preparada a aceitar uma teoria da argumentação jurídica 
racional, um procedimento que garanta a certeza do resultado, a teoria proposta 
aqui é inaceitável por esse único motivo. No entanto, nenhum procedimento que 
garanta certeza está à vista ainda. Qualquer pessoa que equipare racionalidade 
com certeza terá de renunciar à ideia de uma teoria de argumentação jurídica 
racional.

171
 

 

 

A argumentação jurídica hoje é indispensável ao direito embora a aplicação 

das regras do discurso não leve à segurança de sua efetividade plena, mas a uma 

considerável e desejável redução de sua irracionalidade. Imaginem um mundo não tão 

distante em que os juízes e as chamadas cortes constitucionais estivessem fadadas a 
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cumprirem dogmaticamente a lei seca? Ao se analisar por esse prisma, certamente se 

perceberia um indesejável retrocesso ao método clássico da Escola da Exegese que 

durante muitos anos, permitiu a aplicação apenas da interpretação literal dos textos 

jurídicos. 

As chamadas Teorias da Argumentação Jurídica surgem aproximadamente 

na segunda metade do século XX, a maioria delas através da tradição da Escola de 

Frankfurt e sob a influência dos filósofos da linguagem (Wittgenstein, Hare, Toulmin, 

Austin, Viehweg, Perelman, Apel e Habermas), com o objetivo de propor mecanismos de 

controle sobre a racionalidade do discurso jurídico, possibilitando que as decisões 

jurídicas sejam orientadas pelo menos, em princípio, por critérios considerados mais 

seguros frente à complexidade e pluralidade dos casos concretos do cotidiano. “Ao 

conjunto dessas obras se dá o nome genérico de Teoria da Argumentação Jurídica.”172 

Inocêncio Mártires Coelho assevera que o ponto de partida dessa posição é 

um imperativo constitucional com base no art. 93, IX, da CR de 1988, sendo que a sua 

meta demonstra que a realização, criação, interpretação e aplicação do direito dá-se no 

processo no qual os modelos jurídicos são instaurados argumentativamente, usando-se 

a ponderação, entre prós e contras.173 

Segundo César Fiuza para que a teoria da argumentação jurídica de Robert 

Alexy seja aplicada ela necessita de: 

 

 

As decisões devem possuir justificação interna, isto é, para a fundamentação de 
uma decisão jurídica, deve-se apresentar, pelo menos, uma norma universal. A 
decisão de seguir-se de uma norma universal e de outras proposições. Também 
devem possuir as decisões de justificação externa, referente às premissas.

174
 

 

 

Essas premissas apontadas pelo autor podem ser regras de direito positivo, 

enunciados empíricos ou outros tipos de enunciados, argumentação dogmática, 
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argumentação prática geral, o uso de precedentes, a argumentação empírica ou as 

formas de argumentação jurídica. 

“Aquele que consegue, em proveito próprio, responder a todos os lances do 

opositor, se torna o vencedor do diálogo ou, como também se diz, o detentor de uma 

estratégia de vitória.”175 

Alexy ao substituir as premissas por uma palavra sugere: Estatuto, dogmática, 

precedente, razão, fatos e formas especiais de argumento jurídicos.176 

Ainda na opinião de César Fiuza, os resultados que se chegam com essa 

argumentação podem ser diferentes, dependendo do cânone que se usa, já que eles 

não possuem hierarquia. E como solucionar quando resultar em duas ou mais soluções 

lógicas? “O juiz escolherá aquela que apresentar argumentos mais ponderáveis. Aquela 

que resistir melhor às críticas da parte contrária. A que lhe parecer mais racional.”177 

É o que se pretende no presente trabalho, fundamentar, através de uma 

argumentação jurídica a justificação da aplicação do CDC aos casos excepcionais, em 

especial aplicação do art. 2º, caput, ao consumidor-empresário. O estudo da filosofia 

mostra-se de fundamental importância, pois, “da filosofia nasceu a ciência, é ela a mãe 

de todas as ciências.”178 

Para tanto, é crucial analisar a função e o caráter jurídico dos princípios no 

ordenamento jurídico atualmente. Assim aponta Marcelo Campos Galuppo: 

 

 

O estudo dos princípios jurídicos é um velho tema da filosofia e da teoria do 
direito, e compreender corretamente como eles são aplicados, em especial pelos 
tribunais, não é importante apenas do ponto de vista técnico do operador 
jurídico, como também para lançar luzes sobre o fundamento ético do direito 
moderno.

179
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O homem em toda sua história sempre teve a característica de erigir 

princípios como fundantes de seu pensamento. Isso fica muito claro nas obras do 

Alemão Immanuel Kant, em especial na obra “Fundamentação da metafísica dos 

costumes”, na qual o referido autor apresentou a existência de Leis a priori.180 

Existiriam assim leis inatas que não necessitam ser ensinadas como o dever 

de não matar, por exemplo. Mas existiram mesmo essas leis inatas?  A cultura e a 

sociedade não poderiam dar outro contorno a isso tudo?  

Segundo Rodolfo Viana Pereira, dois aspectos devem ser ressaltados no 

pensamento contemporâneo com relação à hermenêutica: a queda do mito da lei, como 

uma obra perfeita e fruto da vontade incorruptível do legislador, bem como à força 

normativa dos princípios; toda compreensão é situada na história, a “temporalidade 

intrínseca à compreensão.”181 

Nesse diapasão, sustenta o autor que: 

 

 

Um dos movimentos mais fantásticos ocorrido nas teorias do Direito e da 
Constituição contemporâneas foi, sem dúvida, a afirmação da força normativa 
dos princípios constitucionais, com superação das correntes teóricas que ainda 
sustentavam um Direito formado apenas por regras estritas, vistas como únicos 
preceitos dotados de juridicidade. (...) Pode-se afirmar serem dois os autores 
principais a consagrar essa importante modificação na Teoria da Norma 
Constitucional e, via de conseqüência, na Teoria do Direito e na própria 
hermenêutica Constitucional, quais sejam, o alemão ROBERT ALEXY e o norte-
americano RONALD DWORKIN.

182
 

 

Comunga do mesmo entendimento, Luís Roberto Barroso ao afirmar que na 

perspectiva pós-positivista do direito são ideias essenciais, a normatividade dos 

princípios, a ponderação de valores e a teoria da argumentação. A nova interpretação 

constitucional e do direito assenta-se no modelo de princípios, cabendo ao intérprete 
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proceder à interação entre fato e norma e realizar escolhas no sistema dentro das 

possibilidades possíveis a um justa solução.183 

O termo princípio tem várias conotações em sentido jurídico e não jurídico, 

desse modo, para que consiga uma interpretação adequada acerca dos princípios aqui 

estudados, é importante a conceituação do mesmo. 

Uma das definições mais clássicas e consagradas em nossa doutrina e 

jurisprudência é a definição apresentada por Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

 

Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a 
exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a 
lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe tônica que 
lhe dá sentido harmônico. Eis porque: Violar um princípio é muito mais 
grave que transgredir uma norma. (...) É a mais grave forma de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade, (...)184 

 

Percebe-se que esta definição clássica de princípio não foi de todo 

abandonada, ela foi aperfeiçoada. O princípio na visão clássica era um norte, um 

caminho a ser seguido, a diretriz das normas jurídicas. Só que esse conceito clássico 

nos dias atuais não é mais suficiente para resolver a complexidade da sociedade 

pluralista em que se vive. 

Diante dessa afirmação, o estudo dos princípios faz-se necessário e 

imperioso para se justificar a argumentação do presente trabalho. 

Os dois principais expoentes dessa nova corrente de direito principiológica 

são Robert Alexy e Ronald Dworkin, conforme afirmado anteriormente, em que pesem 

as diferenças nas teorias de ambos, suas teses sustentam o chamado pós-positivismo. 

Afirma Marcelo Novelino que o termo pós-positivismo foi utilizado pela 

primeira vez no Brasil pelo constitucionalista Paulo Bonavides.185 
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Mas antes de adentrar-se no conceito do que vem a ser princípio para essa 

nova concepção, é importante fazer-se uma diferenciação entre norma e o texto da lei.  

Normas não são somente os textos ou conjunto de textos, mas os sentidos 

construídos a partir da interpretação sistemática desses textos normativos.186 Nesse 

sentido, Alexy afirma que a mesma norma pode ser expressa por meio de diferentes 

enunciados normativos, e vai mais além ao afirmar que, as normas podem ser 

expressas até sem enunciados como nos semáforos, por exemplo.187  

"O texto da norma é o ‘sinal linguístico’; a norma é o que se ‘revela’ ou 

‘designa’.188 

Desse modo, a ciência do direito não pode ser considerada com mera 

descrição do significado do texto da lei, pois o significado não é algo incorporado ao 

conteúdo das palavras, mas algo que depende precisamente de seu uso e interpretação, 

assim como ocorre nas modificações dos sentidos dos termos no tempo e espaço, e as 

controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais a que estão submetidos certo texto de lei. 

Esse é o caso emblemático do art. 2º, caput, da Lei n. 8.078/90, pois, não 

basta ao aplicador do direito extrair o texto expresso da lei, a norma é muito maior que o 

próprio texto. Tanto é assim, que mesmo constando no texto o termo “pessoa jurídica”, 

tal enunciado ainda causa problemas na sua interpretação. 

Com essa breve análise do que vem ser a norma pode-se agora conceituar os 

princípios na nova perspectiva do direito com seu caráter de normatividade. 

De início afirma Alexy que regras e princípios são normas porque ambos 

dizem o que deve ser. “Ambos podem ser formulados por meios de expressões 

deônticas básicas do dever da permissão e da proibição.”189 “O autor parte de uma 

constatação geral de imprecisão das posições teóricas na definição de uma teoria dos 

direitos fundamentais que faça justiça às conclusões pela qualidade jurídica dos 

princípios, bem como da necessidade de uma teoria da argumentação jurídica (...)”190 
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Vários critérios são utilizados para diferenciar os princípios de regra, sendo o 

mais aceito o critério da generalidade e determinação, que, segundo Alexy não são 

suficientes para resolver o problema. 

Afirma Robert Alexy que a distinção entre princípios e regras dá-se da 

seguinte maneira: 

 

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são 
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro 
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte,  
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos 
em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não 
depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 
jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e 
regras colidentes. 
Já as regras são normas que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma 
regra vale, então, deve-se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais nem 
menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é 
qualitativa

191
 

 

Percebe-se que na concepção do autor, os critérios tradicionalmente 

utilizados para diferenciar princípios de regras não são suficientes, ou seja, a diferença 

entre princípios e regras é puramente qualitativa. 

Nesse mesmo entender, Celso Ribeiro Bastos informa que o critério mais 

habitual para a diferenciação de regras e princípios é o critério da abstração, na qual os 

princípios teriam uma maior abstração em detrimento das regras.192 

Toda norma jurídica ou é uma regra ou um princípio. Os princípios exigem 

que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades fáticas e 

jurídicas existentes, isto é, eles não possuem um mandamento definitivo, mas apenas 

um caráter prima facie. Pode-se dizer que da relevância de um princípio em um 

determinado caso não decorre que o resultado seja aquilo que o princípio exige para 

esse caso. 
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Os princípios podem ser afastados no caso concreto em razão de um 

princípio preponderante. Princípios são, pois, mandamentos de otimização, sua 

satisfação pode ocorrer em graus variados. Eles apresentam razões que podem ser 

superadas por razões opostas. “Os princípios assumem importância nos casos de 

controle constitucionalidade da lei, de dúvida interpretativa e de ausência de regra.”193 

“Na prática de muitas cortes constitucionais, a ponderação ocupa lugar central.”194 

Afirma Paulo Gustavo Gonet Branco que a ponderação é um instrumento 

relevante e indispensável em muitas ocasiões, por outro lado deve ser método 

subsidiário de solução de conflitos.195 

A contrario sensu, as regras exigem que seja feito exatamente aquilo que elas 

ordenam, pois as mesmas têm uma determinação de extensão de seu conteúdo no 

âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas. As regras são mandamentos definitivos, 

pois exigem que a satisfação seja cumprida exatamente na medida de suas prescrições. 

O referido autor descreve que existe uma colisão entre princípios, na 

dimensão do peso e um conflito entre regras, na dimensão da validade. 

Já para Ronald Dworkin, a diferença básica entre princípios e regras é uma 

diferença lógica, pois ambos apontam para direções específicas, mas com uma 

diferença no caráter dessa direção. 196 

As regras (rules) são aplicáveis de forma disjuntiva, à maneira do tudo-ou-

nada (all-or-nothing), presentes os pressupostos de fato previstos, então ou a regra é 

válida. Os princípios (principles) funcionam de outra forma, pois não apresentam 

consequências jurídicas que se seguem automaticamente quando as condições são 

dadas, possuem uma dimensão de peso ou importância (dimension of weight), são 

standards que devem ser observados, não porque irá promover ou assegurar uma 
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situação mais favorável, mas porque ele é uma exigência de justiça ou equidade. Para 

Dworkin, princípios não expressam concepções e valores, mas conceitos diretos.197 

Esta concepção de princípio contraria a noção de valores, que no entender de 

Habermas, devem ser entendidos como preferências compartilhadas 

intersubjetivamente, pois valores expressam preferências tidas como dignas de serem 

desejadas em determinadas coletividades.198 

Ainda, na visão de Dworkin, existe uma categoria chamada de diretrizes 

(policies), que nada mais é do que um objetivo a ser alcançado, em geral para trazer 

alguma melhora. 

Percebem-se algumas semelhanças entre as teorias de Alexy e Dworkin, mas 

elas apresentam divergências. A otimização não aparece nos escritos de Dworkin e para 

ele, a solução dos casos teria apenas uma resposta correta. Já na obra do Alemão, a 

idéia de apenas uma resposta correta é rejeitada. Alexy defende que há uma 

multiplicidade de opções, e que a sua escolha deve ser pautada segundo os critérios de 

correção do discurso. 

A partir das obras desses autores, os princípios passaram a ter um caráter 

normativo e uma nova posição na hermenêutica jurídica. “Não há como negar, hoje, a 

eficácia normativa ou a normatividade dos princípios de justiça. Atualmente, esses 

princípios e os direitos fundamentais têm qualidade de normas jurídicas e, assim, estão 

muito longe de significar simples valores.”199 

Seguindo o entendimento acima exposto, Marcelo Novelino destaca: 

 

 

Uma das características marcantes da doutrina pós-positivista é exatamente o 
reconhecimento definitivo da normatividade dos princípios e de sua importância 
como critério de decisão, sobretudo na solução de casos difíceis. O que hoje 
parece óbvio, todavia, não era o entendimento adotado até meados do Século 
XX, quando princípios e normas eram tratados como espécies distintas.

200
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Em função dessa nova posição jurídica atribuída aos princípios no direito 

atual, alguns autores apontaram as principais funções ou formas de eficácia que eles 

desempenham no ordenamento jurídico. Dentre elas podemos destacar: a função 

construtiva, ou normogenética (critério de elaboração das leis), função sistêmica 

(harmonização das normas), função limitativa ou negativa (limitação de abusos), função 

positiva (aplicação imediata), função integrativa (integração do ordenamento) e função 

interpretativa (caminho de interpretação das normas). 

Luís Roberto Barroso afirma que dentre as modalidades de eficácia dos 

princípios, merece destaque a interpretativa, que subordina a aplicação das normas do 

sistema jurídico aos valores e fins nele contidos.201 

O que pretende demonstrar o constitucionalista é que os princípios além de 

normas têm um caráter unificador do ordenamento e que, portanto, se prestam a 

resolver todos os problemas de lacunas, de abusos, de harmonização e de 

interpretação. 

Tal afirmação é de suma importância já que o princípio da vulnerabilidade 

será o norte interpretativo que determinará a aplicação da teoria finalista com um 

abrandamento, justamente em função do referido princípio. 

Em função dessa nova concepção princiopiológica do direito é que pode-se 

fundamentar a aplicação do art. 2º, caput, do CDC às pessoas jurídicas, e em especial 

ao consumidor-empresário. 

Mas para que isso ocorra, primeiro é necessário analisar a fundo o que é o 

princípio da vulnerabilidade no microssistema do CDC, que será o foco do próximo 

capítulo. 

 

 

5.1  a vulnerabilidade como princípio vetor do sistema do cdc 
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Nos primeiros capítulos deste trabalho, afirmou-se que o aparecimento do 

Direito do Consumidor deveu-se principalmente ao surgimento da sociedade de massas, 

em função da produção industrial em série, que padronizou os produtos. Essa sociedade 

de massas possibilitou uma série de avanços industriais que tornaram acessíveis os 

principais bens de consumo da atualidade. 

A consequência desses fatos é que surgiram nos mercados e na sociedade 

novos sujeitos: de um lado o fornecedor e de outro o consumidor. 

Foi justamente para tutelar esse novo sujeito, o consumidor, que o direito 

passou a regulamentar e dar uma proteção especial 

O artigo 1º do CDC, estabelece que o código contém normas de proteção e 

defesa consumidor, de ordem pública e de interesse social, nos termos dos art. 5º, 

XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 

“Para a adequada defesa dos direitos do consumidor, porque têm a natureza 

de ordem pública e envolvem interesse social, a lei reconhece, pois, a vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo e traça uma política nacional de relações de 

consumo.”202 

Nesse sentido o art. 4º, do CDC traça as diretrizes fundamentais da política 

nacional de relações de consumo apontando como objetivos a sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida e a harmonia das relações de consumo. Em seu inciso I, está expresso como 

objetivo da política nacional de relações de consumo, “o reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.” 

A ideia de vulnerável está diretamente ligada à ideia de submissão, ou falta 

de controle sobre o processo produtivo. O princípio da vulnerabilidade está diretamente 

ligado ao princípio da igualdade. Aquele que é vulnerável necessariamente se encontra 

em uma relação desigual. Pode-se afirmar, portanto que o princípio da vulnerabilidade é 

subprincípio derivado do princípio constitucional da igualdade, previsto no art. 5º da 

Constituição da República.203 
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Afirma Bruno Miragem que o princípio da vulnerabilidade é o princípio básico 

que fundamenta a existência e aplicação do direito do consumidor.204Já afirmava Henry 

Ford, o pai da produção em série que “o consumidor é o elo mais fraco da economia; e 

nenhuma corrente pode ser mais forte do que seu elo mais fraco.”205 

“A idéia de vulnerabilidade é o cerne do conceito de consumidor”206, ou seja, 

“a vulnerabilidade constitui o fenômeno filosófico de todo o movimento consumerista.”207 

Nesse norte, Antônio Herman destaca que: 

 

 

O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico 
jurídico que denominamos direito do consumidor. É lícito até dizer que a 
vulnerabilidade é o ponto de partida de toda teoria geral dessa nova disciplina 
jurídica, para não falar da própria representação, em maior escala, do modelo 
legal do Welfare State. A compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o 
correto conhecimento do direito do consumidor e para a aplicação da lei, 
qualquer lei, que se proponha a salvaguardar o consumidor.

208
 

 

Segundo Eros Roberto Grau o art. 4º, I, do CDC é uma norma-objetivo que 

nada mais é que um verdadeiro princípio positivado no ordenamento jurídico.209 Paulo 

de Valério Dal Pai Moraes chega a apontar o art. 4º do CDC como norma-objetivo por 

excelência, na lei consumerista, tendo eficácia plena e direta na aplicação e 

interpretação do sistema de direito do consumidor.210 

Desse modo, qualquer interpretação que se faça do Código de Defesa do 

Consumidor vai necessariamente ter como ponto de partida a própria razão de existir do 

CDC, isto é, a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 

Bruno Miragem apresenta sua síntese acerca do princípio da vulnerabilidade: 
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Em resumo, o princípio da vulnerabilidade é aquele que estabelece a presunção 
absoluta de fraqueza ou debilidade do consumidor no mercado de consumo, de 
modo a fundamentar a existência de normas de proteção e orientar sua 
aplicação na relação de consumo. Poderá, todavia, variar quanto ao modo como 
se apresenta em relação a cada consumidor, em face de duas características 
pessoais e suas condições econômicas, sociais e intelectuais.

211
 

 

O referido autor aponta ainda duas espécies de vulnerabilidade agravada. A 

vulnerabilidade agravada do consumidor criança, em que as campanhas de publicidade 

são extremante agressivas, destinadas especificamente a esse público extremamente 

vulnerável, sem a completa capacidade de discernimento e responsabilidade sobre suas 

escolhas, e, também, a vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, dando destaque 

especial aos contratos de plano de saúde e sua relação de catividade com essa parcela 

da população.212  

O princípio da vulnerabilidade como vetor interpretativo do sistema do CDC 

deve ser a máxima de interpretação do próprio código, principalmente naqueles casos 

considerados difíceis pela doutrina e jurisprudência, e como ponto de partida e chegada 

nas interpretações do Código, para tanto, é importante se conhecer quais são as 

vulnerabilidades reconhecidas pela doutrina e de que modo elas se apresentam nas 

situações fáticas.  

Tal tema é o objeto do próximo item. 

 

 

5.1.1  Os tipos de vulnerabilidade. 

 

 

Foi demonstrado anteriormente que a vulnerabilidade é um princípio do 

Código de Defesa do Consumidor e que os princípios hoje são espécies de normas, 

tendo como uma das funções principais, a função interpretativa. Não obstante, cabe aqui 
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neste tópico, destacar que a doutrina aponta algumas divergências com relação aos 

tipos de vulnerabilidades existentes no direito. 

De início é importante salientar que a grande parte dos estudiosos entendem 

que termo vulnerabilidade não se confunde com o termo hipossuficiência. No início do 

advento do CDC a doutrina não teve o cuidado de diferenciar as expressões causando 

diversas confusões nas acepções e aplicações das referidas expressões. 

Bruno Miragem aponta a definição de hipossuficiência a seguir: 

 

 

No caso da hipossuficiência, presente no art. 6º, VIII do CDC, noção aparece 
como critério de avaliação judicial para a decisão sobre a possibilidade ou não 
de inversão do ônus da prova em favor do consumidor. (...) Ou seja, nem todo 
consumidor será hipossuficiente, devendo esta condição ser identificada pelo juiz 
no caso concreto. Trata-se, portanto, de um critério que depende, segundo duas 
linhas de entendimento: a) da discricionariedade do juiz, permitindo que ele 
identifique, topicamente, a existência ou não de debilidade que dificulte ao 
consumidor, no processo, sustentar suas alegações; b) de conceito 
indeterminado, cujo preenchimento de significado deve se dar segundo critério 
objetivos, porém, sem espaço de escolha para o juiz, senão de mera avaliação 
dos fatos da causa e sua subsunção à norma.

213
 

 

A hipossuficiência não possui o mesmo significado de vulnerabilidade como 

se infere do trecho destacado. Ela está ligada à precariedade de condições culturais, 

materiais, técnicas que dificultam sua atuação em juízo.  “É aferível somente diante do 

caso concreto, pois constitui requisito exigido apenas como substituto da 

verossimilhança para que o juiz determine a inversão do ônus da prova em favor dos 

consumidores nas lides versando sobre a defesa de seus direitos, conforme dispõe art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.”214 

Cláudia Lima Marques informa que hipossuficiência nada mais é do que do 

que a visão processual da vulnerabilidade fática.215 

Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. O 

conceito de vulnerabilidade é ligado ao direito material enquanto que o conceito de 

hipossuciência, por sua vez, é ligado ao processual. Significa uma determinada 

dificuldade para se realizar a prova com relação a determinado fato. 

                                                           
213

 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. op.cit. p. 66. 
214

 RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite. O conceito Jurídico de Consumidor. op.cit. p. 27. 



 

  

    

91  

 

   

“Assim, o critério da hipossuficiência é, da mesma forma que a 

vulnerabilidade, um conceito de relação.”216 

“A vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou 

coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de 

consumo,”217 isto é, “vulnerabilidade é uma característica, uma estado do sujeito mais 

fraco, um sinal de necessidade de proteção.”218 

Inicialmente, Cláudia Lima Marques apontava em sua obra 3 espécies de 

vulnerabilidade: 

 

Em resumo, em minha opinião, existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a 
jurídica e a fática. Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui 
conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é 
mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua 
utilidade, o mesmo ocorrendo em matéria de serviços. 
[...] 
A vulnerabilidade jurídica ou científica,é a falta de conhecimentos jurídicos 
específicos, conhecimento de contabilidade ou de economia. 
(...) 
Mas ainda há a vulnerabilidade fática ou sócio econômica, onde o ponto de 
concentração é o outro parceiro contratual, o fornecedor que por sua posição de 
monopólio, fático ou jurídico, por seu grande poder econômico ou em razão da 
essencialidade do serviço, impõe sua superioridade a todos que com ele 
contratam(...)

219
 

 

Posteriormente, a mesma autora reconheceu uma quarta espécie de 

vulnerabilidade, a chamada vulnerabilidade informacional, que é justamente a falta ou 

ausência de informação do consumidor no mercado de consumo. 

“Esta vulnerabilidade informativa não deixa, porém, de representar hoje o 

maior fator de desequilíbrio da relação vis-à-vis os fornecedores, os quais, mais do que 

experts, são os únicos verdadeiramente detentores da informação.”220 
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Ainda, na opinião da referida autora, a vulnerabilidade técnica é presumida 

para o consumidor não profissional, mas também pode atingir excepcionalmente o 

profissional. 

Já a vulnerabilidade jurídica, para os profissionais há uma presunção 

exatamente do contrário, uma vez que para estarem atuando no mercado de trabalho, 

seja como empresário ou sociedade empresária, esses atores necessitam de um mínimo 

de conteúdo jurídico podendo também dispor de assessoria para tanto.  

Todavia, a mesma é presumida para o consumidor não profissional e para o 

consumidor pessoa física. 

Paulo Valério Dal Pai Moraes ainda apresenta outras hipóteses de 

vulnerabilidade: política ou legislativa, neuropsicológica, econômica e social, ambiental e 

tributária. 

A chamada vulnerabilidade política ou legislativa seria aquela relacionada ao 

jogo de forças de uma democracia. A vulnerabilidade política acontece quando o 

consumidor ainda é bastante fraco numa democracia e seus direitos nem sempre são 

alcançados através das lutas políticas do sistema. 

A vulnerabilidade neuropsicológica é a que visa proteger o consumidor contra 

os estímulos visuais, paladar, auditivos, químicos dentre outros, influenciando o 

consumidor a tomar atitudes precipitadas e muitas vezes, incorretas. Ela atinge o nível 

fisiológico e psíquico do consumidor nas mais variadas e agressivas táticas de 

marketing.  

Existe também a vulnerabilidade econômica e social que decorre da 

disparidade de forças existentes entre consumidores e agentes econômicos.  

Ainda pode-se falar na vulnerabilidade ambiental que passou a ser uma 

preocupação não só do direito do consumidor, mas também de outros ramos jurídicos. O 

consumo desenfreado e uso de produtos, em sua maioria, danosos ao meio ambiente 

elevou esta preocupação a um dos patamares mais altos do debate jurídico. 

E, por último, a vulnerabilidade tributária que considera o contribuinte como 

um verdadeiro consumidor, haja vista a polêmica em assuntos como as contribuições de 

iluminação pública. 
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Aqui se entende, que todos os tipos ou espécies de vulnerabilidade 

apontadas pelo referido autor, na verdade, se enquadram, cada uma delas, nas 

espécies tradicionais. A vulnerabilidade política ou legislativa nada mais é do que um 

desdobramento da vulnerabilidade informacional. Uma sociedade despolitizada, sem 

cultura e sem acesso aos bons serviços de educação não consegue impor suas 

vontades e, dessa forma, nem sempre elege representantes de seus interesses.  

Uma sociedade madura, conscientizada e educada não passa por esses 

problemas, pois exige e cobra dos seus governantes aquilo que é de interesse de todos. 

Nesse norte, tal vulnerabilidade é um desdobramento da chamada vulnerabilidade 

informacional. 

Já a vulnerabilidade econômica e social, a nosso ver, não passa de um 

desdobramento da vulnerabilidade fática apresentada por Cláudia Lima. Ora, só no caso 

concreto, ou seja, no fato especificamente é que se pode apontar a diferença entre 

consumidor e fornecedor. Que consumidor hoje poderia se dizer economicamente igual 

a essas grandes lojas de varejo do país. Todos, ou pelo menos a maioria absoluta dos 

consumidores são vulneráveis nesse sentido. 

E, por fim, a vulnerabilidade ambiental e tributária são desdobramentos da 

vulnerabilidade jurídica. O direito ambiental e as normas que o regulam são 

relativamente novos na seara jurídica, o assunto ganhou destaque nos últimos anos. 

Dessa forma é natural que muitos problemas que envolvam consumidores e meio 

ambiente ainda estejam num campo obscuro do direito. À medida que o assunto for 

ganhando corpo nos meios sociais, as normas consumeristas passarão a tratar do tema 

especificamente.  

Da mesma forma o direito tributário, no qual o Estado brasileiro é um 

“sugador” de todas as forças da sociedade e, juridicamente, o consumidor vê-se de 

mãos atadas nessa luta. 

Desse modo, percebe-se que as vulnerabilidades apresentadas por Paulo 

Valério Dal Pai Moraes, se enquadram exatamente nas principais vulnerabilidades 

apresentadas por Cláudia Lima Marques, ou seja, a técnica, a fática, a jurídica e a 

informacional. 
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Visto o conceito de vulnerabilidade e demonstrado que a mesma é um 

princípio norteador do Código de Defesa do Consumidor, resta uma indagação a se 

fazer: a pessoa jurídica, mais especificamente o consumidor-empresário tem presunção 

de vulnerabilidade a seu favor? 

Nesse sentido merece destaque a posição da ministra Fátima Nancy Andrighi: 

 

 

Com efeito, atribuir ao próprio consumidor, ainda que pessoa jurídica, o ônus de 
demonstrar sua vulnerabilidade, mesmo que não caracterize um empecilho à 
obtenção da tutela jurisdicional, poderá, em várias hipóteses, desestimular ou ao 
menos dificultar o acesso ao judiciário, circunstância que não se coaduna com o 
princípio constitucional de defesa do consumidor, previsto nos arts. 5º, XXXII e 
170, V da Constituição Federal.

221
 

 

Esse também é o entendimento Maria Antonieta Zanardo Donato, afirmando 

que “a princípio todos os consumidores são vulneráveis. Tratando-se de uma presunção, 

e não de uma certeza, esta poderá ser até mesmo afastada pelo poder judiciário, face às 

provas apresentadas pela parte contrária.222 

Conforme afirmado anteriormente Cláudia Lima informa que a vulnerabilidade 

técnica, jurídica e fática são presumidas para o consumidor não profissional, mas para o 

consumidor profissional a presunção não existe, o mesmo deve comprovar sua 

vulnerabilidade no caso concreto. 

“Esse também é o entendimento de Heloisa Carpena ao afirmar que a 

situação de vulnerabilidade do consumidor pessoa física é presumida pela lei, enquanto 

a da pessoa jurídica deve ser demonstrada e será aferida casuisticamente.”223 

O debate acerca da presunção de vulnerabilidade para o consumidor pessoa 

jurídica é polêmico, e doutrina e jurisprudência ainda não chegaram a um consenso 

sobre o assunto. 
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Para fomentar ainda mais a discussão sobre o alcance do princípio da 

vulnerabilidade, alguns autores perceberam uma ampliação de seu conceito em 

decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça. 

É o que aponta exatamente Bruno Miragem ao explicar que houve uma 

ampliação do tradicional conceito do princípio da vulnerabilidade. Observa o referido 

autor que a decisão do REsp 476.428/SC de relatoria da Ministra Nancy Andrighi deu 

novos contornos ao tema. 

 Nesse diapasão, vale a pena destacar um trecho da decisão em comento: 

 

 

A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela 
presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma 
parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. - 
Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta 
decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a 
fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao 
consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a 
jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações 
específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, 
para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e 
consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo. 
(STJ – REsp 476.428/SC  3ª Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi DJ. 09.05.2005) 

 

O caso gerador do referido acórdão trata-se de um litígio entre uma rede de 

Hotéis e uma distribuidora de gás. A mencionada rede de Hotéis busca o ressarcimento 

das sobras de gás GLP que são devolvidas em seus recipientes originais. 

“O reconhecimento da vulnerabilidade de hotéis, neste caso, se deu 

essencialmente em razão da extrema dependência do produto para o exercício de sua 

atividade negocial.”224 

Conclui o referido autor que a jurisprudência passou a admitir novos fatos, até 

então relacionados com circunstâncias econômicas, como elementos informativos na 

presença de vulnerabilidade na relação entre pessoas jurídicas empresárias a justificar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. 

Em síntese Bruno Miragem descreve que: 
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Esta utilização do critério da vulnerabilidade para ampliação do âmbito de 
incidência do CDC, contudo, justifica-se também como critério adotado pela 
jurisprudência para afastar a aplicação da norma. Assim é o caso em que se 
tenha verificado o expressivo porte financeiro ou econômico: da pessoa tida por 
consumidora (hipossuficiência); do contrato celebrado entre as partes; ou de 
outra circunstância capaz de afastar, em tese, a vulnerabilidade econômica, 
jurídica ou técnica, como é o caso de precedentes citados no acórdão do STJ 
que rejeitam a aplicação do CDC na hipótese de contratos para aquisição de 
equipamentos hospitalares de valor vultoso.

225
 

 

“Trata-se assim, de um caminho de meio, ao adotar um critério de 

interpretação para extensão do conceito de consumidor por equiparação, sobretudo com 

relação à interpretação do artigo 29 do CDC.”226 

Vários elementos podem estar presentes na definição de vulnerabilidade, por 

exemplo: a dependência do produto; natureza adesiva do contrato imposto; monopólio 

da produção; extrema necessidade do bem ou serviço; pelas exigências de modernidade 

da atividade etc. 

A vulnerabilidade para essa corrente passa a interferir em relações 

interempresariais. 

Esse parece ser o caminho adotado pelo STJ nas suas últimas decisões, não 

se discute especificamente se o consumidor é o destinatário final do produto, mas sim, 

se de um lado há uma parte vulnerável ou não. 

Nesse sentido, a aplicação do Código de Defesa do consumidor pode ser 

ampliada às pessoas jurídicas, sejam elas associações, fundações, sociedades 

empresárias e empresário individual, todos estariam, em certo momento, protegidos 

pelas normas do CDC. 

Mas como o foco do presente trabalho é exatamente sobre o consumidor-

empresário, dedica-se uma análise mais específica do assunto ao próximo tópico. 
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6  O CONSUMIDOR-EMPRESÁRIO 

 

 

Neste ponto, é importante tecer algumas considerações sobre a escolha de 

um dos aspectos do título do trabalho ligado ao vocábulo empresa. 

Usa-se no título do trabalho a expressão consumidor-empresário e não 

empresário-consumidor. Tal escolha não é aleatória uma vez que o título quer 

exatamente demonstrar que a análise deve ser feita sobre o próprio consumidor, que em 

alguns casos pode ser empresário, assim como permitido pela redação do art. 2º, caput, 

do CDC. 

A escolha do termo consumidor-empresário demonstra exatamente que em 

algumas situações o consumidor pode ser um empresário individual ou uma sociedade 

empresária, mas que tal fato não generaliza a aplicação do CDC aos empresários de 

uma maneira ampla e irrestrita. 

Desse modo, não é objetivo do presente trabalho debater de forma mais 

aprofundada o conceito de empresário no direito brasileiro, pois tal desiderato seria obra 

de uma nova dissertação sobre o tema, tendo em vista a dificuldade e divergências 

existentes na doutrina e jurisprudência. 

Sabe-se que o direito comercial surgiu das práticas do comércio, através de 

um forte sentimento de união, era um direito especial, pois o direito civil não conseguia 

acompanhar a evolução rápida que o comércio exigia227, mas a definição de comerciante 

e empresário nunca foram pacíficas na história desse ramo. 

João Eunápio Borges já deixava claro que o conceito de empresa era 

problemático àquela época, “seu conceito e sua definição jurídica constituem novo pomo 

da discórdia, centro de novas divergências e controvérsias e a construção de sua teoria 

será a principal tarefa jurídica mercantil.”228 
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Hoje ainda, muitos autores se propuseram a discutir o tema, principalmente 

com advento do novo código civil que trouxe o conceito de empresário em seu artigo 

966, que assim dispõe: 

 

 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. 
Parágrafo Único. Não se considera empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 
auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento 
de empresa.  

 
“Por esse conceito, enquadra-se na categoria toda pessoa física ou jurídica, 

que articule o trabalho alheio com matéria-prima e capital, com vistas a produzir ou 

circular mercadorias ou prestar serviços para o mercado.”229 

 “É preciso compreender que a empresa como entidade jurídica, é uma 

abstração.”230 A empresa é o exercício de uma atividade. “Empresa é, pois, objeto de 

direito. É a materialização da iniciativa criadora do empresário, da projeção patrimonial 

de seu trabalho de organização dos distintos fatores de produção.”231 

Os sujeitos de direitos do direito empresarial são a sociedade empresária e o 

empresário individual. A empresa não pressupõe a existência de uma sociedade, haja 

vista a existência do empresário individual 

Desse modo, sintetizando o assunto, a empresa é objeto de direito, o 

exercício de uma atividade e o empresário e a sociedade empresária são sujeitos de 

direito. 

Feitas essas breves considerações acerca do conceito de empresário no 

direito brasileiro, o certo é que de acordo com o caput do artigo 2º da Lei n. 8.078/90, 

qualquer um deles, seja o empresário individual, seja a sociedade empresária, estão 
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abrangidos pelo alcance do referido artigo já que o mesmo usa o termo “pessoa 

jurídica.” 

Em primeiro lugar, nos termos do que foi apresentado anteriormente, o 

Código de Defesa do consumidor veio justamente para tutelar esse novo sujeito do 

mercado, o consumidor, vulnerável frente aos fornecedores. 

Com o surgimento do CDC, a teoria contratual brasileira sofreu uma 

reviravolta com novos institutos que a modernizaram. O Código Civil de 2002 incorporou 

muito desses avanços dessa nova teoria contratual, mas mesmo assim o Código de 

Defesa do Consumidor ainda é um diploma regulatório mais benéfico ao consumidor. 

 Mesmo que o Código Civil seja um código para iguais, como defendem 

alguns autores e o CDC um código de desiguais, este último continua dando uma maior 

proteção aos subordinados às suas normas. Pode-se exemplificar a questão com os 

dispositivos relativos à responsabilidade objetiva que no Código Consumerista é 

praticamente a regra, a inversão do ônus da prova, as situações de publicidade e oferta 

que são mais rigorosas na Lei n. 8.078/90, a proteção contra as práticas abusivas, os 

serviços públicos etc. 

Esses argumentos respondem à pergunta: Se o Código Civil de 2002 

incorporou em grande parte os avanços da nova teoria contratual então porque os 

empresários ainda se valeriam do CDC nas relações interempresariais? 

O art. 2º, caput, do CDC ao definir consumidor expressamente se refere à 

pessoa jurídica como opção legislativa. Então como conjugar todos esses preceitos? 

O finalismo mitigado ou aprofundado é justamente o caminho de equilíbrio 

para aplicação do CDC aos empresários e sociedades empresárias. 

Demonstrou-se acima que a hermenêutica jurídica atual superou o positivismo 

e o império da lei.  Hodiernamente, o intérprete tem um papel fundamental na aplicação 

e no alcance dos institutos jurídicos. No direito do consumidor não seria diferente. 

Nessa trilha, argumenta Manuel Atienza que não há quem duvide que a 

prática do direito consista, fundamentalmente, em argumentar, e todos concluem que a 

qualidade que melhor define o que se entende por um bom jurista talvez seja sua 
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capacidade de construir argumentos e manejá-los com habilidade.232 Desse modo, 

qualquer interpretação que se faça atualmente sobre normas jurídicas deve, 

primeiramente passar essas regras de argumentação jurídica apresentadas. 

Nesse sentido, a constituição passou a ter papel fundamental na interpretação 

e aplicação do direito irradiando seus preceitos a todos os ramos jurídicos. A 

constituição hoje tem papel unificador do sistema sendo o ponto de partida de qualquer 

interpretação que se queira dar a qualquer norma jurídica existente. 

Nessa nova hermenêutica, o juiz e o poder judiciário têm papéis fundamentais 

na concreção do direito, a norma fria e pura já não nos serve mais. A máxima latina in 

claris cessat interpretatio já não pode ser levada a extremo como defenderam os 

positivistas. 

Esse é o caso emblemático do art. 2º, caput, da Lei n. 8.078/90, não basta ao 

aplicador do direito extrair o texto expresso da lei, a norma é muito maior que o próprio 

texto. Tanto é assim, que mesmo constando no texto o termo “pessoa jurídica”, tal 

enunciado ainda causa problemas na sua interpretação. 

A argumentação jurídica como espécie especial de discurso prático tem 

critério limitadores e definidores do discurso, pois, o juiz não decide única e 

exclusivamente com base na capacidade de extrair logicamente conclusões válidas 

(silogismo jurídico) do ordenamento jurídico, mas ao julgar, deve, mesmo na ausência 

desses pressupostos lógicos, argumentar racionalmente. A justificação interna da 

aplicação do finalismo aprofundado está justamente no princípio da vulnerabilidade. 

Como justificação externa ou premissa, podemos apontar o texto do próprio 

art. 2º, caput, do CDC que expressamente prevê a pessoa jurídica como consumidora. 

Tais afirmações já demonstram que por qualquer ângulo que se analise uma 

decisão baseada nesses dois critérios não há como se negar a racionalidade dos 

mesmos. A ciência do direito não pode ser considerada como mera descrição do 

significado do texto da lei, pois o significado não é algo incorporado ao conteúdo das 

palavras, mas algo que depende precisamente de seu uso e interpretação. 
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O puro significado constante na cabeça do artigo segundo do CDC não foi 

suficiente para interromper as divergências doutrinárias e jurisprudenciais. 

Pode-se também utilizar como premissa que toda norma jurídica ou é uma 

regra ou princípio e sendo o art. 4, I, do CDC um princípio expresso no ordenamento 

jurídico, o mesmo pode ter aplicação imediata em função do seu caráter normativo na 

atualidade.  Os princípios são normas que ordenam a realização de algo na maior 

medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes. 

Ao se entender o sistema jurídico como sistema aberto, esse mesmo sistema 

deve manter uma coerência entre suas normas sob pena de se perder a lógica de sua 

estruturação. 

Ao se criar uma lei especial que tutela o vulnerável a intenção do legislador foi 

a justamente, criar no sistema jurídico uma normatização mais benéfica a um setor da 

sociedade. Caso se adotasse a teoria maximalista como queriam alguns autores, 

haveria um esvaziamento completo de várias normas do Código Civil, pois qualquer 

pessoa jurídica ao se deparar com um problema concreto se valeria da proteção 

normativa do Código de Defesa do Consumidor. 

É importante também perceber que o texto art. 4, I, qual seja, “o 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”, não diz 

que todo consumidor é vulnerável ou muito menos que exista qualquer tipo de 

presunção. 

Desse modo, parece mais razoável, apesar de posicionamentos contrários ao 

tema, entender que a presunção de vulnerabilidade só pode ser alegada para a pessoa 

física, verdadeira destinatária da proteção consumerista não por ser uma presunção 

especificamente, mas sim por ser a pessoa física consumidora a chave de toda a 

proteção legal desse microssistema. 

Se o texto do artigo fala em reconhecimento, o termo reconhecimento 

pressupõe uma análise fática da situação. Só se pode reconhecer aquilo que se 

apresenta. Desse modo, ser uma presunção ou não, pouco importa, o caso concreto é 

que vai demonstrar aos aplicadores que se trata de uma situação em que o consumidor-

empresário é a parte vulnerável. 
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Diante disso, nada impede que no caso concreto o juiz reconheça, por 

exemplo, que uma pessoa jurídica não é vulnerável, e, portanto, não merecedora da 

proteção do código e vice-versa, essas duas situações já aconteceram no próprio 

Superior Tribunal de justiça como demonstrado alhures. 

Vários elementos podem estar presentes na definição de vulnerabilidade, por 

exemplo: a dependência do produto; natureza adesiva do contrato imposto; monopólio 

da produção; extrema necessidade do bem ou serviço pelas exigências de modernidade 

da atividade etc. 

Percebe-se que o STJ tem levado esses aspectos em consideração na hora 

de aplicar a teoria finalista mitigada. Tais aspectos fragilizam amplamente a relação 

entre dois sujeitos o que leva a um desequilíbrio extremo na cadeia de consumo. 

Todos esses aspectos podem ser levados em conta para que se aplique o 

CDC ao consumidor-empresário. 

Veja-se que não se defende uma aplicação irrestrita como queriam os 

maximalistas, mas um temperamento da teoria finalista, sob pena de se rasgar o texto 

do artigo segundo do Código de Defesa do Consumidor. 

Desse modo, o finalismo aprofundado vem justamente preencher essa lacuna 

com base no princípio da vulnerabilidade, e será considerado consumidor aquele que, 

no caso concreto, demonstrar a sua vulnerabilidade frente ao fornecedor através de um 

dos aspectos presentes no princípio da vulnerabilidade. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho procurou demonstrar que a hipótese levantada pelo 

Superior Tribunal de Justiça e já defendida por alguns doutrinadores, ao aplicar o 

finalismo aprofundado, possui uma justificativa jurídico-filosófica amparada em sólidos 

argumentos legais e não só baseados em uma decisão de vontade do juiz. 

Sabe-se que o ativismo judicial é um questionamento importante na 

atualidade e muita vez o judiciário tenta justificar o injustificável. 

Todavia, foi demonstrado que os métodos de argumentação jurídica 

disponíveis atualmente conseguem, evitar em grande parte o subjetivismo das decisões, 

mas não o elimina totalmente, conforme reconhece a maioria dos autores. 

Para que fosse feita uma análise pormenorizada do problema foi apresentado 

um pequeno escorço histórico com o intuito de demonstrar exatamente em qual contexto 

o direito do consumidor surgiu e o porquê do surgimento desse microssistema para 

proteção do vulnerável. 

Fala-se em direito do consumidor a partir do surgimento da sociedade de 

massas, após a revolução industrial em que os produtos começaram a ser produzidos 

em série.Tal fato fez com que aparecesse no mundo movimentos em defesa dos 

consumidores, principalmente nos E.U.A. 

No Brasil a evolução foi lenta e gradual até se chegar à Constituição de 1988 

que determinou ao legislador a criação de um Código de Defesa do Consumidor, a Lei n. 

8.078/90. 

A Constituição ganhou um novo papel de destaque no direito atual, sendo o 

centro de irradiação das normas e também o local para onde as mesmas devem 

convergir. Nesse sentido, o direito do consumidor, é consagrado como direito 

fundamental previsto expressamente no texto da Carta Magna e como princípio 

conformador da ordem econômica. 

O Código de Defesa do Consumidor em quatros momentos distintos 

apresenta o conceito de consumidor, no art. 2º, caput, também classificado como 

conceito geral de consumidor ou standard, no art. 2º, parágrafo único, o chamado 
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consumidor equiparado, no art. 17, as vítimas do acidente de consumo, ou bystander, e 

no art. 29, o mais amplo conceito de consumidor que abrange todas aquelas pessoas 

expostas às práticas abusivas 

É  cediço reconhecer que o artigo que mais gerou polêmica é justamente o 

artigo 2º, caput, do CDC, ao incluir como consumidor a pessoa jurídica. Tal fato é notório 

até os dias atuais, 20 anos depois do surgimento do Código.  Os tribunais estaduais, a 

doutrina e a jurisprudência do STJ ainda enfrentam uma grande insegurança na 

definição do tema. 

As duas principais teorias surgiram justamente para tentar explicar o alcance 

do conceito de consumidor: A teoria maximalista e a teoria finalista. 

Os defensores da corrente maximalista, objetiva, afirmam que o destinatário 

final é apenas o destinatário fático, ou seja, aquele que retirou o produto da cadeia de 

fornecimento. Essa teoria amplia extremamente o conceito de consumidor. Seus 

defensores afirmam que o CDC é um código de consumo. Viu-se que essa teoria 

ganhou bastante espaço nas primeiras decisões e posicionamentos doutrinários, já que 

o direito do consumidor trouxe uma grande evolução na teoria contratual brasileira. 

Lado outro, a corrente finalista, subjetiva, afirma ser consumidor o destinatário 

final, ou seja, aquele que retira o produto do mercado e dá a ele uma destinação final de 

uso e o consome na cadeia produtiva, enquadra-se nesta definição o destinatário fático 

e econômico da cadeia, ou seja, o produto ou serviço é consumido para uso próprio e 

não é destinado a qualquer outro beneficiamento posterior. A teoria finalista pura retira 

do conceito de consumidor a relação existente entre dois profissionais por ser o CDC um 

código feito para proteger os desiguais, o consumidor pessoa física frente ao fornecedor. 

Todavia, tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a corrente finalista, 

com abrandamentos, admitindo-se a aplicação do CDC, inclusive, à pessoa jurídica, 

que, portanto, exerce uma atividade profissional com intuito de lucro, desde que 

comprovada, no caso concreto, sua vulnerabilidade. Alguns autores a denominaram de 

finalismo aprofundado, mitigado, equitativo ou temperado. Não importa o nome dado à 

teoria, o que se percebeu foi um abrandamento da aplicação do finalismo nas decisões 

do Superior Tribunal de Justiça. 
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Na defesa do finalismo aprofundado demonstrou-se que a argumentação 

jurídica sofreu mudanças e que o positivismo já não era capaz de solucionar a questões 

trazidas por uma sociedade plural como a que se percebe atualmente. 

Fundados na premissa de que se deve respeitar uma teoria da argumentação 

jurídica, foram demonstrados vários critérios de se fundamentar uma decisão jurídica 

para que a mesma possua uma racionalidade suficiente para convencer não só o 

destinatário da norma, como também os demais aplicadores do direito. Decisões 

fundadas em argumentação jurídica racional tendem a ser mais aceitas. 

O discurso jurídico deve possuir uma argumentação racional para que se 

possa ter um caráter científico justificando e legitimando as decisões judiciais, o juiz não 

decide única e exclusivamente com base na capacidade de extrair logicamente con-

clusões válidas (silogismo jurídico) do ordenamento jurídico, mas ao julgar, deve, 

mesmo na ausência desses pressupostos lógicos, argumentar racionalmente. 

É claro que essa argumentação não elimina todos os problemas até mesmo 

porque, tal método não leva à segurança de sua efetividade plena, mas a uma conside-

rável e desejável redução de sua irracionalidade. O subjetivismo das decisões judiciais 

só pode ser controlado através da argumentação racional e uma análise discurssiva 

desses argumentos principalmente pelas críticas e debates dos operadores do direito. O 

Estado Democrático de Direito possibilita essa discurssividade através do processo e 

dos meios judiciais disponíveis. 

O direito não trabalha com certezas. 

Racionalizando a aplicação do finalismo aprofundado pode-se concluir hoje 

que os princípios são espécies de normas, assim como as regras, e desse modo, é 

inegável a eficácia normativa atribuída a eles. 

O pensamento jurídico atual pauta-se no reconhecimento da força normativa 

da Constituição, no desenvolvimento da teoria dos princípios de modo e sua eficácia 

normativa, na visível transformação da hermenêutica jurídica com o reconhecimento do 

papel criativo e normativo da atividade jurisdicional, e na expansão e consagração dos 

direitos fundamentais, que impõem ao direito positivo um conteúdo ético mínimo que 

respeite a dignidade da pessoa humana. 
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Não adianta uma legislação rígida pretensiosamente completa, a justiça 

requer caminhos cuja flexibilidade pode ser atingida no discurso e, para isso são 

utilizados os princípios. 

Merece destaque a função interpretativa dos princípios, que subordina a 

aplicação das normas do sistema jurídico aos valores e fins nele contidos. 

O art. 4º, em seu inciso I, expressa como objetivo da política nacional de 

relações de consumo, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado 

de consumo. Tal dispositivo esta apto a guiar a interpretação em todos os casos de 

problemas de lacunas, de abusos, de harmonização e de interpretação do CDC. 

Pode-se também utilizar como o argumento de que toda norma jurídica ou é 

uma regra ou princípio e sendo o art. 4, I, do CDC um princípio expresso no 

ordenamento jurídico, o mesmo pode ter aplicação imediata justamente em função do 

seu caráter normativo. Os princípios são normas que ordenam a realização de algo na 

maior medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes 

Desse modo, podem-se estabelecer premissas para a defesa do 

abrandamento da teoria finalista. Em primeiro lugar o CDC é uma lei especial na qual 

sua função foi a de proteger o vulnerável no mercado de consumo. 

Com o advento do Código Civil de 2002, alguns avanços trazidos pelo CDC 

foram incorporados ao novel diploma civil, mas o CDC ainda é mais benéfico, com 

institutos específicos aplicáveis somente aos consumidores. 

O art. 2º, caput, expressamente cita a pessoa jurídica consumidora, uma 

interpretação contrária seria no mínimo contra legem. 

Os empresários e as sociedades empresárias já possuem suas regulações 

específicas e, desse modo, a aplicação do CDC aos mesmos deve ser subsidiária e em 

situações excepcionais de vulnerabilidade. Já se sabe que num primeiro momento, a 

opção do legislador de incluir a pessoa jurídica como consumidora, foi a de tranquilizar 

os empresários para que eles pudessem a nova legislação. 

Todavia, descobriu-se, com isso, que essa técnica trouxe um benefício 

indiscutível para as relações estabelecidas no mercado de consumo e também para o 

direito privado como um todo. 
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Para muitos, a definição de destinatário final do produto passou a perder 

relevância a partir do abrandamento do finalismo, pois, basta estar presente a 

vulnerabilidade no caso concreto para que o empresário consumidor tenha a proteção 

do CDC. Até mesmo naquelas situações em que o consumidor não é o destinatário 

fático e econômico do produto ou serviço poderá ser amparado pelo Código de defesa 

do Consumidor.  

Mas convém deixar claro que a relação de consumo deve existir, isto é, de um 

lado um fornecedor de produto ou serviço e de outro um consumidor desse mesmo 

produto ou serviço. Não se quer aqui, eliminar as relações contratuais estabelecidas 

entre empresários. Essas relações continuarão sendo regidas pelas leis específicas. 

Basta lembrar que o empresário assume o risco da atividade e que para isso, deve estar 

preparado para se estabelecer, mas deve-se reconhecer também que em algumas 

situações, esse mesmo empresário torna-se extremamente vulnerável frente ao seu 

fornecedor, são esses casos, na compra ou contratação de um serviço ou produto que o 

CDC incidirá, de forma excepcional, para que se restabeleça o equilíbrio. 

Para tal desiderato, o finalismo mitigado é exatamente a corrente que se 

adequa ao texto legal, aos princípios do CDC e mantém a autonomia do direito 

empresarial e civil. 

Impende ressaltar, que o presente estudo não tem a intenção de esgotar o 

tema. É certo que, pela importância hodierna, tal instituto já esteja merecendo trabalhos 

mais analíticos. Cabe, aqui, tão-somente dilucidar alguns aspectos importantes do 

assunto. 
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