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RESUMO 
 
O presente trabalho, estruturado em quatro capítulos, parte das transformações 
sociais e econômicas que desaguaram na desequilibrada relação de consumo 
marcada pela vulnerabilidade do consumidor. Visa demonstrar os reflexos que a 
substancial desigualdade entre fornecedor e consumidor acarretou no ordenamento 
jurídico pátrio, em especial no que tange a autonomia da vontade. Consagrada a 
defesa do consumidor como direito fundamental, intimamente relacionado à 
dignidade da pessoa humana, impõe-se analisar a sua efetivação e eficácia entre os 
particulares. Considerando que os direitos fundamentais se revelam mais por 
princípios do que por regras, o estudo aborda o caráter democrático da efetivação 
desses princípios pelo Poder Judiciário e da necessidade de um mecanismo jurídico, 
como é o caso da indenização por dano moral, na busca da redução do citado 
desequilíbrio. Em relação ao referencial teórico, Bauman compartilha importantes 
noções sobre a sociedade de consumo e os problemas daí decorrentes; Streck e 
Alexy ilustram o respeitável debate acerca da teoria da argumentação. Em 
conclusão, diante de eventual conflito entre princípios e na busca da efetivação de 
direitos fundamentais, verifica-se a importância da ponderação (proporcionalidade 
em sentido estrito) que deve ser aplicada como uma das sub-regras da 
proporcionalidade, ligada à fundamentação do julgador, e não como um mecanismo 
de decisionismo judicial. 
 
Palavras-chave: Relação de Consumo. Direitos Fundamentais. Proporcionalidade. 
Direitos da Personalidade. Dano Moral. 
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ABSTRACT 
 

This paper is structured in four chapters, part of social and economic transformations 
that wound up in the unbalanced relationship of consumption marked by consumer 
vulnerability. Aims to demonstrate the reflexes that substantial inequality between 
supplier and consumer resulted in the Brazilian legal system, in particular regarding 
freedom of choice. Devoted to consumer protection as a fundamental right, closely 
related to human dignity, it is necessary to analyze its effectiveness and efficiency 
between individuals. Considering that fundamental rights are revealed more by 
principles than by rules, the study addresses the democratic character of the terms of 
these principles by the judiciary and the need for a legal mechanism, such as the 
compensation for moral damages in search reduction the said imbalance. Regarding 
the theoretical framework, Bauman shares important notions of the consumer society 
and the problems arising therefrom; Streck and Alexy illustrate the respectable 
debate on the theory of argumentation. In conclusion, before any conflict between 
principles and the search for fulfillment of fundamental rights, there is the importance 
of weighting (proportionality in the strict sense) to be applied as one of proportionality 
sub-rules, linked to the reasoning of the judge, and not as a judicial decisionism 
mechanism. 
 

Keywords: Consumption Ratio. Fundamental Rights. Proportionality. Personality 
Rights. Moral damage. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo pretende abordar a sociedade de consumo estabelecida 

após o século XIX e as transformações sociais e econômicas que desenharam a 

atual relação de consumo. Versam mudanças referentes à oferta, produção, 

demanda, consumo e técnicas publicitárias que arremessaram o consumidor para 

um jogo necessário, porém desequilibrado, forçando o rompimento com uma ordem 

social individualista pautada na autonomia da vontade e na propriedade privada.  

O comportamento das pessoas dentro de uma cultura de consumo é 

altamente influenciado pelos métodos publicitários que mitigam, cada vez mais, a 

liberdade de escolha. Diante de um intenso bombardeio de marketing impondo que o 

consumo deve ir além, atingindo o consumismo, sem se preocupar com valores 

fundamentais inerentes ao ser humano e com o descarte do que é produzido, é 

necessário analisar a problemática da "coisificação" do homem e da necessidade de 

lhe assegurar a dignidade. 

Os impactos gerados em virtude da produção em massa advinda de diversos 

fatores históricos (como o desenvolvimento industrial e o crescimento das 

populações urbanas) que repercutiram no mercado de consumo, sobretudo quanto à 

dignidade da pessoa humana, justificam a compreensão da figura do consumidor 

como hipossuficiente e a necessidade de uma tutela jurídica especial. Cabe, então, 

analisar, a resposta dada pelo ordenamento jurídico às questões envolvendo a parte 

vulnerável da relação de consumo. 

Parte-se do ponto em que o Direito Civil era praticamente a regra geral do 

direito. Os tradicionais institutos do direito privado, fundados na autonomia da 

vontade e na propriedade privada, tornaram-se insuficientes para garantir real 

isonomia entre os sujeitos. A socialização do direito privado com a regulamentação 

de direitos sociais e econômicos nos textos constitucionais acarretou maior 

interferência do Estado nas relações particulares. 

Diante de tal conjuntura, reconhecendo os riscos e o desequilíbrio em que 

está inserida a figura do consumidor, o Estado passou a intervir em uma relação 

essencialmente protagonizada por particulares para exigir, a obediência aos direitos 

fundamentais. Assim, houve uma relativização da autonomia da vontade viabilizando 

a coexistência de outros valores essenciais como a dignidade. Propõe-se assinalar 

algumas questões envolvendo a consagração dos direitos relacionados à dignidade 
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da pessoa humana e, desta forma, compreender as dimensões dos direitos 

fundamentais também no campo das relações entre os particulares. 

Neste contexto, a garantia da dignidade do consumidor, como medida a 

restaurar os valores da pessoa, principalmente como cidadão, tornou-se inevitável. 

Portanto, a necessidade em pesquisar a íntima ligação entre o princípio da 

dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais e, consequentemente, a 

defesa do consumidor como um direito essencial. Trata-se de uma análise da defesa 

do consumidor como um direito fundamental, pautado na dignidade inerente a essas 

normas, bem como no conteúdo moral desses direitos que, guiados pela noção de 

igualdade, dirigem-se incondicionalmente a todos os seres humanos. 

Igualmente, cabe considerar os reflexos do atual Direito Constitucional 

brasileiro na disciplina dirigida à tutela dos consumidores. Dessa maneira, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, dentre os direitos fundamentais 

positivados, consagrou a defesa do consumidor como um dever do Estado. A 

importância e a publicização da matéria também são reveladas por outros dispositivos 

constitucionais direcionados ao Direito do Consumidor, o qual, diferentemente do 

direito privado clássico pautado na igualdade formal e na extensa liberdade 

individual, passou a acolher normas de ordem pública e de interesse social. 

Trata-se de uma apreciação da expansão e da irradiação do conteúdo 

material das normas constitucionais pelo ordenamento jurídico. Vale dizer, da 

constitucionalização do Direito, em que o direito infraconstitucional, como o Direito 

do Consumidor, fica condicionado à observância dos preceitos constitucionais. 

Portanto, tem-se a importância de debruçar acerca dos fatores que impuseram a 

tutela do consumidor com espeque nessas novas premissas metodológicas. 

De tal modo, após fixar a importância dos direitos fundamentais, é oportuno 

compreender os contornos dessas normas na atuação do Estado face aos 

indivíduos e sua aplicabilidade nas relações privadas de forma a garantir a liberdade 

e a isonomia entre as pessoas. Contudo, em consonância com pacífico 

entendimento doutrinário, são direitos inicialmente consagrados para proteger o 

indivíduo contra os arbítrios estatais. Assim, cabe pontuar em que medida e em que 

intensidade os direitos fundamentais serão aplicados nas atividades particulares. 

Em relação ao posicionamento dos tribunais superiores acerca da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, pertinente abordar aspectos do julgamento do 

Recurso Extraordinário n. RE n. 201.819/RJ em que o STF, com base no caráter 
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público e geral da atividade analisada, concluiu pela aplicação direta de um direito 

fundamental a uma relação privada. Nos mesmos termos, conforme será 

demonstrada, a nova interpretação dos direitos fundamentais pelo STJ tem levado 

ao reconhecimento da eficácia imediata desses direitos às relações privadas. 

Argumenta-se que a eficácia mediata limita os direitos fundamentais a simples 

balizador da atividade judicial, os quais apenas indiretamente influenciariam as 

relações particulares. 

Verifica-se, portanto, a importância de explorar o tema com base na relação 

existente entre os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana e o 

consequente imperativo em efetivá-la na esfera jurídica dos cidadãos. Por 

consequência, jorram direitos de defesa, de participação e de prestações que, seja 

por parte do Estado ou dos próprios particulares, devem ser observados na missão 

de preservar o mínimo que cada pessoa necessita para ter a garantia de uma vida 

digna. 

De acordo com Alexy, os princípios são vistos como mandamentos de 

otimização que devem ser cumpridos na maior medida possível em consonância 

com as possibilidades fáticas e jurídicas. Verifica-se, portanto, a íntima relação 

existente entre os direitos fundamentais e a proporcionalidade. Apesar de críticas em 

sentido contrário, a argumentação e a fundamentação surgem como métodos 

justificativos de uma decisão que, diante de algumas soluções possíveis e 

igualmente razoáveis, com base na proporcionalidade, regulamenta determinando 

caso concreto. 

Assim, verifica-se a controvérsia acerca da teoria da argumentação que, entre 

outros pontos, daria ao julgador, diante de várias soluções possíveis, uma 

discricionariedade incompatível com o sistema democrático. De outro lado, em 

defesa da teoria da argumentação, surge a própria estrutura da ponderação 

(proporcionalidade em sentido estrito), relacionada às possibilidades jurídicas. A 

liberdade e a igualdade inerentes ao discurso consistem na base para justificação 

dos direitos humanos. A regra da proporcionalidade resolve o conflito entre direitos 

fundamentais, os quais devem ser materialmente efetivados. 

Deste modo, a ADI n. 855-2/PR merece ser apreciada por ilustrar a 

importância do uso da ponderação como mecanismo que reforce a carga 

argumentativa da decisão e não como um instituto dispensador da fundamentação. 
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 A cogente concretização de tais direitos impõe um destaque à importância do 

papel do Poder Judiciário que, distante do processo político majoritário e detentor de 

outros mecanismos de legitimação, sem se afastar de uma democracia substantiva, 

tem o dever de promover os valores constitucionais inclusive em relação à 

efetivação dos direitos das minorias. Destarte, sem desprezar as regras acerca do 

assunto, considerando-se a acuidade dos princípios e das cláusulas gerais no 

avanço da questão ora analisada vislumbra-se a importância da evolução do tema, 

evidenciando a função do Poder Judiciário que, analisando as normas 

abstratamente produzidas pelo legislador, deve concretizar os direitos fundamentais 

daquele que surge na relação de consumo como um hipossuficiente. 

 A democracia não pode ser analisada simplesmente em seu aspecto formal. 

Não deve se limitar à função de garantir a vontade da maioria. É imprescindível uma 

análise material do processo democrático no sentido de, além da vontade da 

maioria, compreendê-lo como um meio garantidor de direitos. Por esta forma, 

deságua o caráter antimajoritário dos direitos fundamentais. 

Visto sob um aspecto substancial, atrelado à proteção de direitos, a 

democracia também brota como um direito fundamental do ser humano. Assim é 

possível visualizar o caráter democrático de uma decisão judicial que, respeitando a 

diversidade social, promovendo os valores constitucionais e ponderando os 

princípios aplicáveis, efetiva direitos no caso concreto (ainda quando esses direitos 

contrariem a vontade da maioria). 

Por fim, estabelecida a importância da garantia da dignidade humana na 

efetivação do sistema protetivo do consumidor, cumpre enfatizar a ligação desse 

princípio com os direitos de personalidade e da inevitabilidade em prevenir e reparar 

danos causados aos consumidores. Nesta linha, importante observar os efeitos 

danosos das práticas abusivas nas relações de consumo entre outros danos 

patrimoniais e morais que, após assumir o risco, os fornecedores causam aos 

consumidores. 

Assim, com a finalidade de obter concreta proteção aos consumidores e de 

minimizar a ocorrências de condutas danosas no mercado de consumo, temas como 

a quantificação do dano moral, a imposição de danos punitivos, a composição da 

vítima, os critérios de quantificação, o enriquecimento ilícito, dentre outros, precisam 

ser analisados. Na mesma direção, oportuno enfatizar a importância da tutela 

coletiva na busca pela redução do desequilíbrio na relação jurídica de consumo. 
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1. A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NA SOCIEDADE DE 

CONSUMO 

Na sociedade pessoal, fase que precedeu a sociedade de consumo, os meios 

de produção estavam em poder de poucos. Igualmente, aqueles que contratavam 

reiteradamente representavam pequena parcela da população para a qual os 

tradicionais institutos do direito privado, embasados no princípio da autonomia da 

vontade, se mostravam eficazes (MARQUES, 1998). O modelo de produção 

vivenciado na sociedade de consumo, caracterizada pela massificação da produção, 

não se confunde com o modelo existente quando da formulação do direito privado 

tradicional. O atual sistema de produção, com padronização e uniformização dos 

produtos e serviços e a estandardização das relações jurídicas, visa atingir o maior 

número de consumidores1 pelo menor custo possível (NUNES, 2012). 

As relações de consumo passaram por transformações históricas que, de 

forma crescente, colocaram o consumidor em uma posição de desequilíbrio. 

Contemporaneamente, o consumidor aparece como uma figura exposta às mais 

variadas espécies de práticas abusivas2 que, entre outros prejuízos, podem violar  

sua incolumidade física, psíquica e econômica. O antigo sistema privatista de 

controle de abusos, pautado na liberdade da vontade, não tem o poder de tutelar o 

consumidor. 

O capítulo inicial visa a uma análise acerca da sociedade de consumo, o 

surgimento do consumidor como o sujeito vulnerável na relação travada com as 

                                                 
1
 De acordo com o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078 de 1990), “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” 
(BRASIL, 2015a). Em relação ao enquadramento da pessoa jurídica ao conceito de consumidor, a 
exemplo do decidido no Recurso Especial n. 661.145-ES, o Superior Tribunal de Justiça tem 
entendido que, abrandando a teoria subjetiva (ao contrário da objetiva, não admite pessoa jurídica 
como destinatário econômico do produto ou serviço), a pessoa jurídica pode ser considerada 
consumidora desde que demonstre sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica (a pessoa 
física possui presunção legal de tal vulnerabilidade). Assim, para o citado Tribunal Superior, “a 
pequena e média empresa, com seus fins lucrativos, também necessitam de tutela especial”. Além do 
conceito disposto no caput do aludido art. 2º, o código traz mais três conceitos de consumidor por 
equiparação: coletividade de pessoas (art. 2º, parágrafo único); vítimas do acidente de consumo (art. 
17) e pessoas expostas às práticas abusivas. 
 
2
 São condutas que violam a essência do Código de Defesa do Consumidor, quebram os padrões 

mercadológicos de boa conduta, configuram abuso de direito. Aparecem, exemplificativamente, no 
art. 39 da Lei 8.078/1990 (TARTUCE; NEVES, 2014). 
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diversas espécies de fornecedores3 e a consequente insuficiência do direito privado 

tradicional em garantir a tutela e a igualdade material. 

 

1.1. Evolução das relações de consumo e o surgimento do consumidor 

como o sujeito vulnerável 

O ser humano se encontra em constante necessidade de adquirir produtos e 

serviços dos mais variados tipos. A busca pela conquista das utilidades essenciais à 

sua subsistência e a própria qualidade de conviver em coletividade justificam essa 

íntima afinidade com o consumo. Da concretização de um mínimo capaz de garantir 

a existência com dignidade à busca dos infinitos desejos materiais e intelectuais, é 

possível vislumbrar uma relação de consumo4. Contudo, as questões envolvendo o 

consumo tornam-se problemáticas a partir da desproporção entre produção e 

necessidade5. Nessa direção, ao longo da história o mundo testemunhou diferentes 

transformações relacionadas à oferta, produção, demanda, consumo e técnicas 

utilizadas para aproximar os sujeitos dessa relação. 

Para compreensão das mudanças sociais e econômicas que fizeram com que 

a defesa do consumidor adquirisse a importância e a proteção que possui na 

atualidade, é imprescindível analisar a evolução das relações de consumo e, por 

conseguinte, as mudanças que ocorreram na esfera jurídica dos consumidores e a 

resposta dada pelo ordenamento jurídico no sentido de tutelar essas relações, 

garantindo a observância da dignidade da pessoa humana. 

As revoluções industrial, tecnológica e da informática acarretaram 

consequências que merecem destaque no estudo do tema (MARQUES, 2009). Após 

o crescimento das populações urbanas em meados do século XIX, com a transição 

para novos processos de manufatura; da implementação de novas tecnologias para 

produção em massa no período do pós-segunda guerra mundial; e, finalmente, da 

                                                 
3
 O caput do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor conceitua fornecedor como “toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços” (BRASIL, 2015a). 
4
 A relação de consumo como ferramenta à concretização das necessidades básicas do cidadão, 

“credencia-se como verdadeiro instrumento de participação democrática e de emancipação no plano 
político, econômico e, principalmente, social” (AMARAL, 2013, p. 09). 
 
5
 Diante da necessidade humana em adquirir produtos à sua sobrevivência, pode-se falar que sempre 

existiu o consumo. "A própria competição pela posse de certos elementos necessários para a vida e 
de determinados instrumentos para o cultivo da terra ou autodefesa são demonstrações de que a 
origem do homem sempre esteve associada ao consumo" (PODESTÁ, 2014, p. 58). 
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expansão da informática, tem-se um novo contexto social e econômico das relações 

de consumo. 

O capitalismo de consumo pode ser dividido em três fases: (i) a “era do 

consumo de massa” (1880 – 1945) com o desenvolvimento dos transportes às 

fábricas e cidades, expansão do comércio em grande escala, aumento da 

produtividade com custos mais baixos e início da produção em massa6, mas um 

consumo de massa inacabado, predominantemente burguês (ex.: até 1954 apenas 

7% das residências possuíam um refrigerador). Os produtos deixaram de ser 

anônimos, surgindo as marcas e o marketing; (ii) a “sociedade da abundância” (1950 

– 1980), também denominada de modelo puro da “sociedade do consumo em 

massa”, seguiu basicamente pelas três décadas que sucederam a Segunda Guerra 

Mundial e foi marcada pela democratização do consumo com a multiplicação do 

poder de compra do salário, o crescimento nas vendas de bens duráveis, a 

diversificação dos produtos e a redução na vida útil dos bens; (iii) “hiperconsumo” (a 

partir de 1980) caracterizado pelo individualismo, pela nova relação emocional dos 

indivíduos com as mercadorias e as marcas7(LIPOVETSKY, 2007).  

Tem-se a comercialização moderna das necessidades e o apogeu das 

“novidades”, dos shoppings e hipermercados, além da publicidade que espalha 

valores, desejos, emoções e sentidos8. Pode-se falar na obsessão com a saúde, 

com o corpo e na luta contra a inevitável senilidade. O lazer e o turismo organizado 

também se potencializam. O “hiperconsumo” é baseado na abertura dos espaços 

econômicos, no desenvolvimento de empresas gigantescas e de marcas mundiais. A 

                                                 
6
“No fim dos anos 1880, nos Estados Unidos, uma máquina já podia fabricar 120 mil cigarros por dia; 

trinta dessas máquinas bastavam para saturar o mercado nacional. Máquinas automáticas permitiam 
que 75 operários produzissem todos os dias 2 milhões de caixas de fósforos. A Procter & Gamble 
fabricava 200 mil sabonetes Yvory por dia. Máquinas desse tipo apareciam igualmente na produção 
do material de limpeza, dos cereais matinais, dos rolos fotográficos, das sopas, do leite e outros 
produtos embalados” (LIPOVETSKY, 2007, p. 27). 
 
7
 “O arranjo dos apartamentos exemplifica tal evolução. Já não se trata tanto, nesse domínio, de 

exibir um signo exterior de riqueza ou de sucesso quanto de criar um ambiente agradável e estético 
que se pareça conosco, um casulo convivial e personalizado (...) A dinâmica de individualização dos 
produtos só pode efetuar-se graças à alta tecnologia baseada na microeletrônica e na informática. As 
novas tecnologias industriais permitiram o desenvolvimento de uma produção personalizada de 
massa que consiste em montar, de maneira individualizada, módulos pré-fabricados” (LIPOVETSKY, 
2007, p. 44 e 79). 
 
8
 No contexto brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor disciplina a publicidade como uma das 

manifestações da oferta. Diversamente da propaganda, a publicidade objetiva o lucro, possui 
finalidade comercial. É “a informação veiculada ao público consumidor com o objetivo de promover 
comercialmente e, ainda que indiretamente, produto ou serviço disponibilizado ao mercado de 
consumo” (ALMEIDA, 2013, p. 641). 
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era do consumo de massa chegou a uma nova etapa secular, mudou de fisionomia, 

tem-se o consumidor de terceiro grau focado em grandes centros comerciais, 

marcas mundiais, selos de qualidade, adeptos aos serviços virtuais. Assim, a 

sociedade de consumo caminha na direção de um “turboconsumidor” (LIPOVETSKY, 

2007). 

O crescimento da população urbana decorrente da revolução industrial 

intensificou o consumo. A produção em série surgiu para suprir a ineficiência do 

protótipo da produção individualizada em atender o novo mercado de consumo, um 

modelo de produção preocupado exclusivamente com a demanda9. Esta produção 

em larga escala traçou a marca da impessoalidade na relação de consumo, 

relativizando e até mesmo suprimindo a autonomia da vontade (AMARAL, 2013). 

Contudo, o ordenamento jurídico revelava-se insuficiente em proteger as lesões aos 

consumidores. 

O registro da Revolução Industrial (1750 a 1850) é a tônica de um novo 
marco a partir do qual o consumo começa apresentar elementos 
diferenciais, sobretudo diante de fatores como a concentração populacional 
em áreas urbanas, modos de produção dinâmicos pela utilização da 
máquina (desaparecimento da classe social dos artesãos com o surgimento 
do operário), queda na qualidade dos produtos, capitalismo irracional, entre 
outros (PODESTÁ, 2014, p. 58). 

 

Neste ponto cabe observar que, o Direito Civil era praticamente a regra geral 

do direito e a sua aplicação nas relações de consumo, pelas próprias características 

que gravitavam em torno do sistema do direito privado antes da Constituição 

vigente, mostrava-se insuficiente à tutela do vulnerável10.  

A Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra (1956/60) fortaleceram o processo 

de industrialização iniciado no final do século XIX. No período pós-segunda guerra 

mundial, com a revolução tecnológica, o modelo de produção em massa pôde se 

desenvolver e ser executado de acordo com as exigências do mercado. “Com a 

produção em massa, baixaram os preços, e os produtos ficaram mais acessíveis. As 

                                                 
9
 O jornalista Nicols Fox destaca que "o problema dos produtos feitos para durarem menos é um 

padrão que começou com a revolução industrial. Das novas máquinas saiam mercadorias muito mais 
baratas e isso era fantástico para os consumidores. Porém, havia tanta produção que as pessoas já 
não podiam seguir o ritmo das máquinas" (OBSOLESCÊNCIA, 2015). 

 
10

 Essa escassez legislativa se estendeu, basicamente, até a promulgação da Constituição de 1988. 
"Até 1988 a lei valia muito mais do que a Constituição no tráfico jurídico, e, no Direito Público o 
decreto e a portaria ainda valiam mais do que a lei". (SARMENTO, 2010, p. 246). 
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pessoas começaram a comprar mais por diversão que por necessidade. A economia 

acelerou” (OBSOLESCÊNCIA, 2015)11.  

A consolidação deste novo panorama de modelo produtivo atendeu a 

demanda no aspecto numérico, “o moderno maquinário industrial facilitou a 

produção e atendeu a este tipo de expectativa” (ALMEIDA, 2013, p. 41). A própria 

história do direito do consumidor está ligada ao nascimento dos mercados de 

massa, notadamente após a Segunda Guerra, período em que o consumo de bens 

duráveis se expandiu de forma inédita no capitalismo (PERIN JR., 2003). 

Contemporaneamente, pode-se falar na revolução da informática e 

globalização. Neste ponto, é possível afirmar que a internet quebrou as últimas 

barreiras para um consumismo descomedido. Consolidou-se o fornecedor como o 

“dono do jogo”, aquele com o poder para ditar as regras relacionadas ao mercado de 

consumo12. 

O investimento em tecnologia e o surpreendente desenvolvimento, a partir 
de meados da década de setenta, de comunicações, informática e 
transportes, são fatores determinantes nesse processo de globalização das 
economias, à medida que provocam profundas mudanças nas estruturas 
produtivas e modelos de gestão (PERIN JR., 2003, p. 75). 

 

O desenvolvimento da população urbana e a consequente necessidade de 

produção em série, os riscos inerentes aos produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo, as práticas comerciais e publicitárias abusivas e o 

desenvolvimento do comércio virtual são alguns exemplos das alterações sociais 

decorrentes das revoluções industriais e tecnológicas (TRAJANO, 2010). Visando 

reduzir custos e viabilizar o preço final do produto, mantendo o amplo acesso ao 

mercado de consumo característico da produção em massa, os fornecedores não 

adotam as medidas necessárias para excluir a possibilidade de vícios e defeitos. 

Assim, permanentemente, assumem o risco de inserir no mercado produtos e 

serviços defeituosos (LEITE; HEUSELER, 2013). De tal modo, de forma 

absolutamente precisa, surgiu a necessidade do Estado intervir no intuito de 

proteger o ente mais fraco dessa relação (o consumidor). 

                                                 
11

 Importante registrar que a redução artificial da durabilidade de um produto, fazendo com que surja 
a necessidade atemporal de aquisição de outro, pode ser denominada de obsolescência programada 
ou planejada (MANCIA, 2009). 
 
12

 Fabrício Bolzan (2013, p. 46) acrescenta que, “as relações de consumo via meio eletrônico estão 
cada vez mais presentes na vida do consumidor nacional e, enquanto não for editado o marco 
regulatório das relações pela internet, imprescindível a aplicação na íntegra do Código de Defesa do 
Consumidor”. 
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Com o advento da sociedade de consumidores13 e, consequentemente, com a 

cultura do consumo, foi cada vez mais intenso o desenvolvimento da relação entre a 

mercadoria e a imposição midiática de um comportamento no sentido de consumi-la. 

O crescimento do comércio e a expansão do marketing, causadores do consumo 

descomprometido, desaguaram na sociedade de consumo que, juntamente com a 

massificação da relação de consumo, justificam a necessidade de uma tutela 

especial dirigida ao consumidor - elemento vulnerável dessa relação (PODESTÁ, 

2014). 

Além das estratégias utilizadas para aumentar o consumo de produtos e 

serviços e da omissão em uma conscientização sobre o excesso já consumido, esse 

cenário também é composto pelos incentivos a um suposto crédito fácil visando 

abranger o maior número possível de adeptos a essa tradição que pode ser 

classificada como consumista. O fornecimento de crédito revela-se como um dos 

fatores mais importantes da atual sociedade de consumo. Porém, está diretamente 

relacionado a diversos perigos como, por exemplo, o superendividamento, a 

insolvência e os abusos contratuais (MARQUES, 1998). 

A sociedade de consumo se alimenta e se desenvolve a partir da necessidade 

de realização dos sonhos implantada em seus alvos, ao mesmo tempo em que cuida 

para que tais desejos não sejam satisfeitos de modo que, de forma cíclica, possa 

sempre retornar ao ponto de partida, voltar a garantir que realizará os mais diversos 

desejos que envolvem o homem14. Ocorre que, nem sempre os anseios criados no 

consumidor correspondem a uma necessidade real. 

Dentre outros aspectos, na sociedade de consumo, o consumeirismo pode 

ser entendido como “o crescimento em espiral da procura e oferta de bens de 

consumo, nas sociedades industrializadas, mas também naquelas que estão em 

                                                 
13

 Em 1920 surgiu a expressão “sociedade de consumo”, popularizada nos anos de 1950/1960 e 
fluente até os dias atuais, onde vive-se o “hipermaterialismo” (impulsionada pelo “hiperconsumo”; 
quanto mais se consome mais se quer consumir), a volta por cima da sociedade de consumo em 
harmonia com as novas tecnologias (LIPOVETSKY, 2007). 
 
14

 A obsolescência programada, ligada ao surgimento da produção em massa, é discutida como “o 
motor secreto da nossa sociedade de consumo”. Trata-se do “desejo do consumidor de possuir algo 
um pouco mais novo, um pouco antes do necessário”. “O Nosso papel parece limitar-se a pedir 
empréstimos e comprar coisas que não necessitamos. Nossa sociedade esta dominada por uma 
economia de crescimento, cuja lógica não é crescer para satisfazer as necessidades, mas crescer por 
crescer” (OBSOLESCÊNCIA, 2015). 
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desenvolvimento, para satisfação de necessidades nem sempre reais ou 

corretamente hierarquizadas” (ALMEIDA apud GONDIM, 2014). 

A procura pela satisfação incita condutas extremamente consumistas. As 

necessidades do mundo atual, muitas plúrimas e passageiras, os desejos e as 

pressões indicam mudanças nos valores que movem o consumidor (MARQUES, 

1998). De acordo com Zygmunt Bauman: 

A sociedade de consumo tem como base de suas alegações a promessa de 
satisfazer os desejos humanos em um grau que nenhuma sociedade do 
passado pôde alcançar, ou mesmo sonhar, mas a promessa de satisfação 
só permanece sedutora enquanto o desejo continua insatisfeito; mais 
importante ainda, quando o cliente não está “plenamente satisfeito” – ou 
seja, enquanto não se acredita que os desejos que motivaram e colocaram 
em movimento a busca da satisfação e estimularam experimentos 
consumistas tenham sido verdadeira e totalmente realizados (BAUMAN, 
2008, p. 63).  

 

O consumidor perdeu o seu poder no mercado a partir do instante em que sua 

vontade passou a ser manipulada pelo marketing, pelas práticas abusivas, dentre 

outras condutas que visam, principalmente, a troca do dinheiro em mercadorias sem 

se preocupar com as demais questões que gravitam em torno do consumo15. 

A publicidade massificada criou um cenário em que, em consonância com a 

lógica consumista, as necessidades a serem satisfeitas são infinitas. Igualmente, 

são os produtos disponíveis no mercado.  Todos, na maior parte do tempo, são 

consumidores e, assim, ao invés de fonte de satisfação das necessidades básicas, o 

consumismo se tornou estilo de vida, parte da identidade psicológica. 

Consequentemente, além do impacto no orçamento familiar, o consumo gera efeitos 

no tempo e nos ideais de vida do indivíduo. Esta crescente atuação dos 

consumidores corresponde à diminuição da participação política e engajamento 

cívico do cidadão, com efeitos danosos à própria democracia16 (CARBONELL, 

2014a). 

                                                 
15

 Com isso tem-se o fim do entendimento, esposado nas lições de Adam Smith, de que o consumidor 
é o rei do mercado. O consumidor possuía esse título porque com sua vontade ele ditava o que 
consumir ou não. Daniel Firmato de Almeida Glória escreveu que: “Na publicação, em 1776, da obra 
Riqueza das Nações (Wealth of Nations) de Adam Smith, está a origem do modelo neoclássico da 
economia (...) nesta época, partia-se da necessidade econômica individual, na qual o único 
personagem era o consumidor. Era o consumidor que ditava as leis de mercado. Era a soberania do 
consumidor. A discussão cingia-se à capacidade econômica de consumo, ou seja, a aptidão do 
consumidor a pagar o preço dos bens e serviços de que necessitava” (GLÓRIA, 2003, p. 5-6). 
 
16

 A relação entre consumo, cidadania e democracia foi abordado por AMARAL (2013), segundo o 
qual a expressão “consumidor-cidadão” refere-se à junção das duas figuras com base na “nova 
classe média brasileira”. A efetivação do mínimo existencial do ser humano, por meio do consumo de 
suas necessidades básicas, é pressuposto para existência do cidadão. A cultura do consumo imposta 
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A autonomia é uma virtude necessária para a existência de responsabilidade 

moral. Assim, considerando-se que nem todos consumidores são cultivados com 

essa virtude e que muitas vezes a publicidade é utilizada para influenciar escolhas e 

criar desejos, a liberdade no mercado são para poucos (FERNANDES, 2012). Neste 

panorama, o atual sistema constitucional de proteção ao consumidor, fundado na 

dignidade da pessoa humana, foi fomentado pela massificação da oferta, dos 

contratos e do crédito dirigido ao consumidor (AMARAL, 2013). 

Portanto, de forma generalizada, a garantia de uma igualdade apenas em sua 

acepção formal, pode afastar do consumidor um dos principais direitos que compõe 

o núcleo da dignidade da pessoa humana – a liberdade. O indivíduo se transfigurou 

em um ente de razão, uma fonte fundamental do direito, por meio de seu agir, de 

sua vontade, realiza-se a expressão jurídica (MARQUES, 1998). 

Como a liberdade estaria ligada à capacidade de raciocinar, quando somos 
conduzidos pela nossa natureza senciente, em busca da satisfação de 
desejos que nos são impostos por uma determinação exterior 
(heteronomia), nossa vontade não pode ser considerada livre, já que nós 
nos tornamos meros instrumentos, e não autores do nosso destino (…) A 
liberdade de escolha no mercado não seria verdadeira, dentro dessa 
perspectiva, pois a ação do consumidor seria empírica, instrumental e 
heterônoma, fruto de uma inclinação ou condicionamento anterior 
(FERNANDES, 2012, p. 200/201). 
 

Para Kant (2014), independentemente da natureza dos objetos do querer, a 

autonomia é a propriedade que a vontade possui de ser lei para si mesma. 

O princípio da autonomia é pois: escolher sempre de modo tal que as 
máximas de nossa escolha estejam compreendidas, ao mesmo tempo, 
como leis universais, no ato de querer. Que esta regra prática seja um 
imperativo, isto é, que a vontade de todo ser racional lhe esteja 
necessariamente ligada como a uma condição, é coisa que não pode ser 
demonstrada pela pura análise dos conceitos implicados na vontade, 
porque isso é uma proposição sintética (KANT, 2014, p. 441). 
 

Sobre o tema, Vicente de Paulo Barreto escreveu que: 

A dignidade do ser humano encontra-se, portanto, nessa autonomia da 
vontade, que será o modo pelo qual os indivíduos poderão se aperfeiçoar 
ou degenerar. A dignidade humana aparece como sustentáculo sobre o qual 
os indivíduos poderão realizar-se como pessoas, agentes morais dotados 
de autonomia da vontade e arbítrio, valores esses que se constituiriam em 
limites ao poder do monarca (BARRETO, 2010, p. 72). 
 

                                                                                                                                                         
pelo mercado aproximou a figura do consumidor da figura do cidadão na medida em que trouxe ao 
debate importantes questões que podem ser definidas por meio do consumo (ou de sua abstenção). 
Entretanto, a relação entre as figuras não pode colocar a cidadania como atributo exclusivo daqueles 
que possuem a capacidade de consumir. 
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O homem do século XX viveu em função da sociedade de consumo marcada 

pela ampliação de produtos e serviços, pela autoridade do crédito e do marketing e 

pela consequente dificuldade de acesso à justiça (GRINOVER, 2009). Vislumbrou-se 

a insuficiência do direito privado tradicional, consubstanciado no Direito Civil, o qual 

é, substancialmente, fornecido para disciplinar as relações entre os particulares, 

entre aqueles que, por estarem com “paridade de armas”, podem livremente 

transacionar com base na autonomia da vontade. Neste trilho, impõe-se uma nova 

disciplina jurídica a partir da vulnerabilidade do consumidor. 

Se antes fornecedor e consumidor encontravam-se em uma situação de 
relativo equilíbrio de poder de barganha (até porque se conheciam), agora é 
o fornecedor (fabricante, produtor, construtor, importador ou comerciante) 
que, inegavelmente, assume a posição de força na relação de consumo e 
que, por isso mesmo, “dita as regras”. E o direito não pode ficar alheio a tal 
fenômeno (GRINOVER, 2009, p. 06). 
 

As relações de consumo devem ser tuteladas de forma especial pelo 

ordenamento jurídico. Isso porque, além do fato do ser humano estar, pela própria 

condição de viver em sociedade, em constante necessidade de consumir, ainda 

existem as mazelas provenientes da imposição de uma cultura consumista, das 

técnicas publicitárias abusivas, dos pseudos benefícios do crédito fácil, dos 

problemas ambientais gerados pelo descarte etc17. A coisificação do consumidor - 

transformação do sujeito em objeto - surge como fruto da massificação das relações 

de consumo.  

O mercado oferece, por meio de produtos e serviços, um modelo 
homogêneo que implica na massificação de comportamentos e hábitos de 
consumo, os quais, desse modo, se processam igualmente em massa. A 
oferta, o crédito, a comercialização, a distribuição e o pós-venda são etapas 
massificadas, e, em escala, afugentam a ideia da relação pessoal direta e 
individualizada (AMARAL, 2013, p. 70). 
 

O desenvolvimento tecnológico e o consumo descomedido também geram 

danos ambientais. As técnicas publicitárias em massa cada vez mais criam 

necessidades, intensificando o consumo. Ao contrário dessas infinitas necessidades, 

os recursos naturais em regra não são renováveis. Como uma espécie de 

                                                 
17

“Passou-se, então, na toada da geração de Steve Jobs, à venda de sonhos, não de produtos; à 
superação de expectativas de consumo; à transformação do processo de compra de aquisição de 
bens e serviços para experiência. Tal estratégia explora a emoção e a pressão social decorrentes da 
criação de novos objetos de desejo, por meio de uma publicidade massiva e disseminada pelas redes 
sociais, amparada por mecanismos mercadológicos como o marketing de expectativa, tão bem 
utilizado por Jobs, pelo apelo icônico, pois a fidelização passa a ser o diferencial na competição pelo 
espaço no mercado (market share), e pela acessibilidade, fruto tanto da logística, desenvolvida com o 
e-commerce, quanto pelo barateamento dos produtos tecnológicos, como os gadgets eletrônicos, não 
se esquecendo do crédito fácil” (FERNANDES, 2012, p. 205). 
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responsabilidade solidária, o consumidor também tem o dever de concretizar o 

princípio da sustentabilidade (TRAJANO, 2010). 

Poder-se-á dizer que, além de direitos, o consumidor, como cidadão 
consciente de suas responsabilidades para a concretização do princípio da 
sustentabilidade, também tem deveres, como uma espécie de 
responsabilidade solidária, tais como: priorizar o consumo de produtos 
ecologicamente corretos, levando em consideração, dentre outros aspectos, 
a energia utilizada em sua fabricação ou sua utilização; o uso de 
substâncias tóxicas; a possibilidade de reciclagem da embalagem; a 
constituição regular do fabricante (evitando-se a sonegação fiscal e 
aquisição de produtos falsificados); a existência da licença ambiental da 
unidade fabril; o respeito às normas técnicas; a responsabilidade 
socioambiental do fabricante; e a “substituição do capital natural pelo capital 
artificial” etc. (TRAJANO, 2010, p.145). 

 

Em consonância com as peculiaridades que envolvem o tema, no ano de 

1985 a Organização das Nações Unidas (Resolução 39/248) traçou as diretrizes 

para uma legislação consumerista18, considerando o Direito do Consumidor como 

“um direito humano de nova geração (ou dimensão), um direito social e econômico, 

um direito de igualdade material do mais fraco, do leigo, do cidadão civil nas suas 

relações privadas frente aos profissionais (...) empresários (...) fornecedores” 

(MARQUES, 2009, p. 26). Desta forma, recomendou-se aos governos o reforço ou 

manutenção de uma política voltada à segurança do consumidor, observando os 

princípios perfilhados (PODESTÁ, 2014). 

 

1.2. A questão do marketing19 e suas promessas na massificação da 

relação de consumo 

Como visto, diante da vulnerabilidade em que se encontra na relação de 

consumo, não são raras as situações em que o consumidor é embaraçado em sua 

liberdade de escolha (liberdade que configura um dos direitos inerentes à dignidade 

da pessoa humana). Sobre essa ausência de liberdade nas decisões tomadas pelos 

consumidores, Bauman (2008, p. 26), em “vida para o consumo”, ressalta que os 

compradores foram moldados pelos profissionais da publicidade a desempenharem 

um papel de sujeito, “um faz-de-conta que se experimenta como verdade viva”. 

                                                 
18

 A tutela constitucional dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos e as diretrizes aprovadas 
pela ONU foram fortalecidos pelo Direito do Consumidor. Sobre os direitos gerais dos consumidores 
reconhecidos pela ONU, Serrano (2003) cita os seguintes: direito à segurança, direito à escolha, 
direito à informação, direito ao atendimento e à proteção, direito à indenização, direito à educação e 
direito ao meio ambiente saudável. 
 
19

 Técnicas utilizadas pelos fornecedores objetivando aproximar os consumidores dos produtos e 
serviços colocados no mercado de consumo (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2009). 
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Nas lojas, as mercadorias são acompanhadas por respostas para todas as 
perguntas que seus potenciais compradores poderiam desejar fazer antes 
de tomarem a decisão de adquiri-las, mas elas próprias se mantêm 
educadamente silenciosas e não fazem perguntas, muito menos 
embaraçosas. As mercadorias confessam tudo que há para ser confessado, 
e ainda mais – sem exigir reciprocidade. Mantêm-se no papel de “objeto” 
cartesiano – totalmente dóceis, matérias obedientes a serem manejadas, 
moldadas e colocadas em bom uso pelo onipotente sujeito. Pela simples 
docilidade, elevam o comprador à categoria de sujeito soberano, 
incontestado e desobrigado – uma categoria nobre e lisonjeira que reforça o 
ego. Desempenhando o papel de objetos de maneira impecável e realista o 
bastante para convencer, os bens do mercado suprem e reabastecem, de 
forma perpétua, a base epistemológica e praxiológica do “fetichismo da 
subjetividade” (BAUMAN, 2008, p.26). 
 

A aquisição de um produto ou a contratação de um serviço é fruto de uma 

decisão inerente ao consumo. Decisão livre, mas não irresponsável. Amaral (2013, 

p. 25) destaca que o consumo não pode implicar um ato de consequências 

individuais, ao passo que a cidadania não pode ser exercida de forma egoísta, pois 

versa o direito de legitimamente exercer direitos intervindo no futuro da coletividade. 

““Consumidor-cidadão”20 é aquele que, enquanto consome, preserva ou passa a 

preservar direitos dos quais foi ou é privado, participando direta ou indiretamente 

dos processos coletivos decisórios que o afetam enquanto cidadão e enquanto 

consumidor”.  

É comum que o consumidor, como consequência de sua própria 

vulnerabilidade, não possua os conhecimentos necessários para formar uma opinião 

acerca da oportunidade e conveniência da compra realizada, do custo benefício e 

até mesmo da real utilidade do produto ou do serviço. Portanto, a decisão do 

consumidor deve ser precedida de todas as informações necessárias para que 

possa emitir uma vontade livre e consciente (LEITE; HEUSELER, 2013).  

No entanto, a vontade livre, refletida e responsável apresenta-se como algo 

extremamente difícil de ser alcançado no atual contexto. A publicidade caracteriza-se 

pela sua finalidade consumista. Os métodos de venda agressivos, emocionais e 

apelativos, somados aos desejos dos consumidores, indicam que o consumismo não 

é mais um fenômeno isolado (MARQUES, 1998). Os consumidores são alvo de um 

verdadeiro ataque de ofertas de produtos e serviços que, muitas vezes, diante da 

                                                 
20

 Ao tratar da divergência doutrinária acerca da figura do “consumidor-cidadão”, o autor defende 
essa construção como adequada à realidade brasileira em que a efetivação do mínimo existencial, o 
suprimento das necessidades básicas, se relaciona com o exercício democrático de participação. 
Contudo, observa que para Bauman “consumidor e cidadão, embora convivam, são declarados 
inimigos, e que, diversamente, o consumo é uma ameaça para a sociedade democrática e para uma 
gestão participativa do Estado” (AMARAL, 2013, p. 30).  
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“liquidez” desses bens, mistura-se com a imposição publicitária da ideia de rejeição 

do antigo e a apologia da mais nova invenção que, bem em breve, comporá a lista 

dos rejeitados. 

A conduta de consumir guiado pelo ímpeto mercadológico, cedendo aos 

apelos publicitários, caracteriza o homo consumens (visa consumir cada vez mais e 

com maior intensidade) o qual, na sociedade industrial, sucedeu o Homo Sapiens 

em nossa escala evolutiva21. Ademais, o apelo publicitário das ofertas é 

potencializado pelo poder sexual, seduzindo os consumidores (BITTENCOURT, 

2011). “Na corrida às coisas e aos lazeres, o homo consumericus esforça-se mais ou 

menos conscientemente em dar uma resposta tangível, ainda que superficial, à 

eterna pergunta: quem sou eu” (LIPOVETSKY, 2007, p. 45) (grifei).  

Frequentemente, com a promessa de antecipar a realização de um sonho, a 

oferta de produtos e serviços no mercado de consumo vem acompanhada da venda 

de crédito. Destarte, essa facilidade do crédito pode gerar outro problema: a 

submissão do consumidor às altas taxas de juros, o endividamento e outras 

questões sociais daí decorrentes. 

Além de mecanismo de informação, os meios de comunicação passaram a 

ser reconhecidos como expressão do marketing que, apontando infinitos objetos de 

desejos, criam necessidades e prometem a felicidade eterna aos consumidores. O 

marketing está ligado ao estímulo do consumo inadvertido, à crença de um prazer 

sempre a ser alcançado22. Nas palavras de Adriana Bacellar Leite e Santos: 

(...) a angústia humana passou a ser igualmente universal, na medida em 
que ela é um dos pilares de sustentação – senão o principal – do modelo 
econômico que, através da propaganda, perpetua no homem moderno a 

                                                 
21

 LEITE e HEUSELER (2013) observam que, o homo economicus, caracterizado pelo distanciamento 
da realidade existencial do ser humano que consome, era apenas destinatário de produtos e serviços, 
não era sujeito de direitos. O direito do consumidor resgatou a dimensão humana do consumidor, 
personificou-o como sujeito de direitos merecedor de direitos básicos, de proteção por parte do 
Estado. 
 
22

 Além da limitação constitucional à publicidade comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias, o Código de Defesa do Consumidor veda a publicidade abusiva (que fere 
valores da sociedade) e a enganosa (que traz dado irreal ou omite informação relevante sobre o 
produto ou serviço) (TRAJANO, 2010). Cumpre destacar que, o art. 37, caput, do Código de Defesa 
do Consumidor, expressamente, proíbe toda publicidade enganosa ou abusiva. Igualmente, cabe 
ressaltar que, em conformidade com o art. 6º, IV, do citado diploma legal, são direitos básicos do 
consumidor “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 
desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviço”. Ademais, a conduta de fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser 
enganosa ou abusiva, é punida com pena de detenção de três meses a um ano, nos termos do art. 
67 do Código. 
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necessidade de estar constantemente na moda, e de adquirir todos os tais 
aparelhos digitais que o mantêm em dia com o seu desejo (SANTOS, 2003, 
p. 22). 
 

O escopo central das campanhas publicitárias dirigidas aos consumidores, 

visando que este se desfaça do seu dinheiro em troca de produtos e serviços postos 

no mercado de consumo, consiste na busca da felicidade23. Bauman (2008) 

acrescenta que, o principal valor da sociedade de consumidores é uma vida feliz e, 

assim, talvez essa seja a única sociedade a garantir felicidade em todos os instantes 

da vida na terra. 

Ocorre que, não existe um critério homogêneo para definir o grau de 

felicidade sentida por cada esfera da população. A depender da experiência e dos 

hábitos de determinado setor da sociedade, os fatores capazes de lhe potenciar a 

felicidade não são os mesmos a atribuir tal sensação a outras pessoas. 

Que os seres humanos sempre preferiram a felicidade à infelicidade é uma 
observação banal, um pleonasmo, já que o conceito de “felicidade” em seu 
uso mais comum diz respeito a estados ou eventos que as pessoas 
desejam que aconteçam (...) quaisquer tentativas de comparar graus de 
felicidade experimentados por pessoas que adotam modos de vida distintos 
em relação ao ponto de vista espacial ou temporal só podem ser mal-
interpretadas e, em última análise, inúteis (...) os sentimentos de felicidade 
ou sua ausência derivam de esperanças e expectativas, assim como de 
hábitos aprendidos, e tudo isso tende a diferir de um ambiente social para 
outro. Assim, uma comida saborosa apreciada pelo povo A pode ser 
considerada repulsiva e venenosa pelo povo B. Da mesma maneira, as 
condições reconhecidamente capazes de tornar feliz o povo A poderiam 
deixar o povo B bastante infeliz e vice-versa. (BAUMAN, 2008, p. 58-59) 

 

Bauman (2008) destaca a observação de Germaine Greer, segundo qual “há 

mais coisas na vida além da mídia”. Entretanto, em um tom crítico, reconhece que 

“na era da informação, a invisibilidade equivale à morte”.  

Recentemente, um programa exibido na televisão aberta expôs uma matéria 

onde uma modelo, dentro do que se pode chamar de “cirurgia cosmética como 

negócio” (BAUMAN, 2008, p. 130), perdeu 90% da visão depois de um procedimento 

cirúrgico de mudança de cor da íris. Destaca-se que, além da ilegalidade do 

                                                 
23

 O documentário espanhol “The Light Bulb Conspiracy” (“A Conspiração da Lâmpada” ou, como foi 

divulgado em português, “Comprar, Trocar, Comprar”), escrito e dirigido por Cosima Dannoritzer, 
abordou a questão da obsolescência programada. De acordo com a citada diretora, o “bombardeio 
constante de comerciais nos ensina desde muito cedo que bens materiais significam felicidade” 
(DANNORITZER, 2015). 
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procedimento, a paciente alegou que este foi gratuito na condição de que ela se 

transformaria em meio de divulgação da técnica cirúrgica24. 

Essa rapidez com que a ideia de essencialidade se modifica, ou melhor, a 

grande rotatividade em relação às necessidades que gritam para a concretização do 

prazer imediato, se coaduna perfeitamente com a noção de “liquidez” tão abordada 

por Bauman em suas obras. 

Na era sólido-moderna da sociedade de produtores, a satisfação parecia de 
fato residir, acima de tudo, na promessa de segurança a longo prazo, não 
no desfrute imediato de prazeres (...) apenas bens de fato duráveis, 
resistentes e imunes ao tempo poderiam oferecer a segurança desejada. 
(BAUMAN, 2008, p. 43) 
   

O trecho transcrito acima, a contrário sensu, traz à luz que o “ambiente 

líquido” destoa da ideia de projetos a serem executados em longo prazo. Nessa 

mesma linha, a análise de Ana Fátima de Brito e Claudia Simone Vieira auxilia na 

síntese do tema. 

A liquidez, a qual Bauman propõe vem do fato que os líquidos não tem uma 
forma, ou seja, são fluidos que se moldam conforme o recipiente nos quais 
estão contidos, diferentemente dos sólidos que são rígidos e precisam 
sofrer uma tensão de forças para moldar-se a novas formas (BRITO; 
VIEIRA, 2011). 
 

Oportuna uma reflexão em relação à violação da dignidade tanto daquele que 

está dentro do jogo do mercado, de quem é subtraído até mesmo a liberdade no 

“querer”, quanto daqueles que estão de fora, os incapazes de participar do jogo do 

consumo. Nas palavras de Zygmunt Bauman: 

No mundo acolchoado, maleável e informe da elite global dos negócios e da 
indústria cultural, em que tudo pode ser feito e refeito e nada vira sólido, não 
há lugar para realidades obstinadas e duras como a pobreza, nem para a 
indignidade de ser deixado para trás, nem tampouco para a humilhação que 
representa a incapacidade de participar do jogo do consumo. A nova elite, 
com carros próprios em quantidade suficiente para não se preocupar com o 
estado lamentável do transporte público, de fato destruiu as pontes que 
seus pais tinham atravessado à medida que as deixava para trás, 
esquecendo que essas pontes eram construídas e usadas socialmente – e 
que, se assim não fosse, ela mesma não teria chegado aonde chegou. 
(BAUMAN, 2003, p. 59-60) 
 

Em “alguns aspectos da moral de Kant na obra Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes” Júlio Cesar Lazzari Júnior (2012, p. 127) corrobora a consagrada 

ideia de que, para Kant, a dignidade é um atributo de todo ser humano, 

                                                 
24

 No programa fantástico, exibido pela rede globo no dia 30 de junho de 2013, a paciente afirmou 
que ganhou o “benefício estético” em troca da divulgação que faria do procedimento – “ele queria que 
eu divulgasse a clínica, a imagem dele, através desse procedimento. Seria uma novidade estética” 
(fonte: g1.globo.com). 
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diferentemente das coisas. Kant articula que o indivíduo é um fim em si mesmo, por 

isto tem dignidade, diversamente da coisa que é um meio para um fim.  

Na sociedade de consumidores o desejo em se tornar um cobiçado produto é 

transformado em uma fantasia a ser realizada. Daí o cuidado em não “coisificar” o 

consumidor nos mesmos termos de uma mercadoria, sob o risco de lhe subtrair a 

dignidade. É importante repassar que, diferentemente do indivíduo, a coisa não tem 

dignidade e sim um preço, sendo, na maioria das vezes, algo fungível.  

O consumo é um investimento em tudo que serve para o valor social e a 
auto-estima do indivíduo (...) os membros da sociedade de consumidores 
são eles próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma 
mercadoria de consumo que os torna  membros autênticos dessa sociedade 
(BAUMAN, 2008, p. 76). 
 

Ampliando-se o exame da matéria, verifica-se que a personificação do 

consumidor em mercadoria de consumo é uma afronta aos direitos fundamentais, 

uma vez que esses direitos decorrem da dignidade da pessoa humana, esta é o 

núcleo onde se encontram aqueles. 

Como já dito, a violação de direitos fundamentais na sociedade de consumo 

não é limitada aqueles que estão inseridos no jogo do mercado, aqueles que por 

uma série de motivos tem violada a sua vida, saúde, liberdade, segurança, paz etc. 

Contudo, essa cultura também bloqueia direitos fundamentais daqueles que estão 

fora da partida. 

Gueto quer dizer impossibilidade de comunidade. Essa característica do 
gueto torna a política de exclusão incorporada na segregação espacial e na 
imobilização uma escolha duplamente segura e a prova de riscos numa 
sociedade que não pode mais manter todos os seus membros participando 
do jogo, mas deseja manter todos os que podem jogar ocupados e felizes, e 
acima de tudo obedientes (BAUMAN, 2003, p.111). 
 

O direito de participação do consumidor, enquanto cidadão, é especialmente 

honrado quando o mínimo existencial é assegurado. “Direta ou indiretamente, via 

consumo, resta evidente que a política econômica da ampliação da renda, do crédito 

e do acesso a bens é elemento determinante na consolidação das instituições 

democráticas, e dos direitos fundamentais” (AMARAL, 2013, p. 15). Do mesmo 

modo, urge uma defesa do consumidor em sua totalidade. 

O debate sobre a autonomia privada e os direitos de personalidade 
pressupõe a garantia do mínimo existencial para as pessoas (...) Mas, uma 
vez que se considera atendido o mínimo existencial das pessoas, estas 
podem, com maior intensidade, ser consideradas sujeitos, no sentido de 
serem capazes de agir segundo suas próprias razões, não apenas movidas 
por necessidades de sobrevivência, como animais (BORGES, 2007, 
p.103/104). 
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O estudo do tema não pode omitir os abusos dirigidos àqueles que, por 

alguma questão física ou psíquica, precisam de maior acuidade em relação às 

ofertas postas no mercado de consumo. Assim, o STJ tem chamado os idosos e as 

crianças de hipervulneráveis, ou seja, se o consumidor já está  em  uma  situação  

de vulnerabilidade perante os fornecedores, os idosos e as crianças estão muito 

mais25. 

Diariamente, na televisão, nos cartazes de rua, no cinema, em todos os 
lugares, não só o adulto, mas até mesmo ou principalmente as crianças são 
assaltadas por propagandas abusivas como as subliminares, ou as 
mentirosas, que desrespeitam a inteligência ou a fragilidade alheias, 
estimulando o vício do cigarro ou da bebida, ligando-a a pessoas bonitas, 
saudáveis, bem acompanhadas, felizes, rica e bem sucedidas (MAZZILLI, 
2007, p. 174). 
 

Nesta direção, tem-se o julgamento do Embargo de Declaração no Recurso 

Especial n. 586316 (2003/0161208-5 - 27/08/2009), de relatoria do Ministro Herman 

Benjamin. 

Nas práticas comerciais, instrumento que por excelência viabiliza a 
circulação de bens de consumo, “a oferta e apresentação de produtos ou 
serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, 
entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 
segurança dos consumidores” (art. 31 do CDC). 
 

(...) 
 

Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os 
hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e 
amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do 
consumo e a "pasteurização" das diferenças que caracterizam e enriquecem 
a sociedade moderna (negritei) (BRASIL, 2009). 

 

Igualmente, dando ênfase à questão do consumo infantil, Bauman (2008) traz 

o exemplo de uma fábrica de bonecas que, absurdamente, impõe campanhas 

publicitárias ao público infantil ofertando descontos em uma boneca nova em troca 

da antiga. 

Daniel Thomas Cook, da Universidade de Illionois, resumiu a nova 
tendência da seguinte maneira: as batalhas travadas sobre e em torno da 
cultura de consumo infantil não são menos do que batalhas sobre a 
natureza da pessoa e o escopo da individualidade no contexto do alcance 
sempre crescente do comércio. O envolvimento das crianças com as coisas 
materiais, a mídia, as imagens e os significados que surgem se referem e 
se emaranham como o mundo do comércio, são aspectos centrais na 

                                                 
25

 Neste ponto, calha citar o art. 37, §2°, do CDC, segundo o qual “é abusiva, dentre outras a 
publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a 
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 
ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 
perigosa à sua saúde ou segurança” (BRASIL, 2015a). 
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construção de pessoas e de posições morais na vida contemporânea. 
(BAUMAN, 2008, p. 73) 
 

A solidariedade deve se intensificar diante da maior fragilidade de 

determinado grupo de consumidores que, a exemplo das crianças, idosos e 

analfabetos, possuem uma vulnerabilidade exacerbada (TRAJANO, 2010).  

A adequada publicidade de produtos e serviços deve promover o completo 

esclarecimento sobre os dados relevantes para que a compra seja realizada 

conscientemente, livre de pressões ou apelos comerciais, de modo a atingir as 

expectativas do consumidor. Trata-se de um direito básico do consumidor que o 

coloca em posição de segurança na negociação de consumo (TARTUCE; NEVES, 

2014). 

A propaganda enganosa prejudica não só os que efetivamente adquiriram o 
produto (interesses individuais homogêneos) como as pessoas 
indeterminadas e indetermináveis que tiveram acesso à publicidade 
(interesses difusos), tenham ou não adquirido o produto (MAZZILLI, 2007, p. 
174). 
 

O debate é marcado pela vulnerabilidade de uma das partes da relação. 

Constata-se um flagrante desequilíbrio de forças, um dos sujeitos apresenta-se 

como vulnerável, hipossuficiente. Não é mais cabível compreender a “autonomia” 

em seu caráter unilateral, como autonomia do mais forte. A autonomia real da 

vontade, englobando a vontade dos mais fracos, como os consumidores, deve ser 

garantida e tutelada pelo direito. Fala-se em uma vontade alheia às práticas 

abusivas, às pressões, às necessidades criadas pelo marketing. 

Consequentemente, a proteção da liberdade da parte mais fraca acarretará novos 

riscos profissionais aos fornecedores os quais, em nenhuma hipótese, poderão ser 

repassados aos consumidores (MARQUES, 1998). O fornecedor assume o risco do 

negócio que, livremente, escolheu como empreendimento. 

O que se combate não é o consumo, mas é imprescindível que o consumidor 

tenha a liberdade e a livre consciência para optar o quê, o instante e a quantidade 

que consumirá de forma que o mercado possa responder com produtos e serviços 

que realmente atendam os imperativos do consumidor e, além disso, respeitem este 

consumidor. O consumo moderno deveria ser encarado como a personificação da 

liberdade humana, da afirmação da superioridade do homem em relação à coisa e 

não como um símbolo de alienação (LIPOVETSKY, 2007). 
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1.3. Reflexos no ordenamento jurídico brasileiro 

No modelo liberal as constituições preocupavam-se, basicamente, com a 

organização política do Estado e com os direitos fundamentais individuais. Era 

pautado pelo absoluto respeito às liberdades individuais. O modelo social 

democrata, com a constitucionalização de direitos sociais e econômicos, buscou 

contornar o liberalismo exagerado. A partir do século XX novos direitos surgiram, 

como o direito do consumidor (LEITE; HEUSELER, 2013). 

O Código Civil de 1916 tornou-se inadequado para disciplinar os variados 

campos da ordem jurídica privada. Dentre outros setores do Direito Civil, as relações 

e política de consumo foram analiticamente dispostas na Constituição Federal, 

impondo, como normas jurídicas hierarquicamente superiores, uma releitura do tema 

(TEPEDINO, 2014). A proteção do consumidor foi reconhecida como direito 

fundamental. A massificação da relação de consumo, o poder do crédito e da 

publicidade, bem como a dificuldade de acesso à justiça foram alguns dos pontos 

que justificaram o direito do consumidor como disciplina autônoma. 

No estado intervencionista do século XX o legislador, atento à dignidade da 

pessoa humana e à redução das desigualdades, redirecionou sua atenção ao 

cumprimento da função social pelos institutos privados. Rompeu-se com uma ordem 

social individualista, com relações privadas erguidas pela autonomia da vontade e 

pela propriedade privada. 

O legislador despe-se do papel de simples garante de uma ordem 
jurídica e social marcada pela igualdade formal (conquista 
inquestionável da Revolução Francesa), cujos riscos e resultados 
eram atribuídos à liberdade individual, para assumir um papel 
intervencionista, voltado para a consecução de finalidades sociais 
previamente estabelecidas e tutelando, para tanto, a atividade 
negocial (TEPEDINO, 2014). 
 

O constituinte brasileiro de 1988 determinou alguns mandamentos expressos 

direcionados à defesa do consumidor como, por exemplo, os artigos 5º, XXXII e 170, 

V (a defesa do consumidor como uma obrigação do estado e princípio da ordem 

econômica26, respectivamente)27. Além desses, implicitamente, extraem-se do texto 

                                                 
26

 Ao lado de outros princípios constitucionais, a defesa do consumidor veio conter os rigores do 
capital e do abuso do poder econômico (AMARAL, 2013). A livre iniciativa, a livre concorrência e a 
propriedade privada não podem ser observadas sem considerar a defesa do consumidor como uma 
contrapartida.  
 
27

 Também não se pode esquecer o comando dirigido ao legislador infraconstitucional em 
sistematizar esta proteção em um código (art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias). 



34 
 

constitucional outros dispositivos igualmente aplicáveis às relações de consumo. A 

título de exemplo, da análise dos artigos 1º, III; 5º, caput e 5º, X vislumbra-se, 

concomitantemente, o dever de observar, em relação ao consumidor, a dignidade da 

pessoa humana; o direito à vida; à privacidade, honra e imagem.  

Nas palavras de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamim e 

Bruno Miragem (2004, p. 54/55 e 123): 

No caso brasileiro, trata-se da realização de um direito fundamental 
(positivo) de proteção do Estado (Rechte auf positive Handlungen – v. 
Alexy, p. 179 e ss.) para o consumidor (art. 5º, XXXII, da CF/1988). O 
consumidor foi identificado constitucionalmente (art. 48 do ADCT) como 
agente a ser necessariamente protegido de forma especial (...) a partir de 
1988 a defesa do consumidor inclui-se na chamada ordem pública 
econômica, cada vez mais importante na atualidade, pois legitima e 
instrumentaliza a crescente intervenção do Estado na atividade econômica 
dos particulares (...) consciente da função limitadora desta garantia perante 
o regime liberal-capitalista da economia, estabeleceu o legislador 
constitucional a defesa do consumidor como um dos princípios da ordem 
econômica brasileira, a limitar a livre iniciativa e seu reflexo jurídico, a 
autonomia de vontade (art. 170, V). 
 

A proteção do consumidor está diretamente relacionada à proteção da 

concorrência, pois o mercado depende do consumo. Ao lado da defesa do 

consumidor a Constituição Federal também tratou de tutelar a concorrência, na 

medida em que afirma que "a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à 

dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 

lucros" (art. 173, §4º, CRFB). Essas tutelas se complementam, garantem um mínimo 

de liberdade ao consumidor (PODESTÁ, 2014). 

Verifica-se, assim, que o constituinte de 1988 não tratou a tutela do 

consumidor como mera norma programática. Além de o tema ser considerado como 

direito fundamental (art. 5º, XXXII, CRFB) e princípio da ordem econômica (art. 170, 

V, CRFB), tem-se a imposição, dirigida ao Congresso Nacional, de que as normas 

de defesa do consumidor fossem sistematizadas em um código (art. 48 do ADCT). 

Igualmente, é preciso destacar a função do Supremo Tribunal Federal como 

guardião da defesa do consumidor (AMARAL, 2013). 

O legislador ordinário ao elaborar a Lei n. 8.078 de 1990 que, já em seu art. 

1º, dispõe que o Código de Defesa do Consumidor constitui normas nos termos 

ditados pelo constituinte28, veio suprir a falta de legislação específica para 

                                                                                                                                                         
 
28

 “Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 
pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição 
Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias” (BRASIL, 2015a). 
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regulamentar os problemas relacionados ao desenvolvimento econômico, industrial 

e comercial, potencializados pelo crescimento das relações de consumo (GONDIM, 

2014). 

A Lei da Ação Civil Pública também cuida dos danos causados aos 

consumidores. Assim, além da proteção no âmbito individual, a Constituição Federal 

(arts. 5º, XXII, e 170, V), a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85, art. 1º) e o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90, arts. 83, 90, 110 e 117) compõem 

o núcleo do sistema de tutela coletiva do consumidor. 

Este fenômeno não se limita apenas na inclusão de normas do Direito do 

Consumidor dentro do texto constitucional. A ideia principal é que este instituto seja 

reinterpretado sob uma ótica constitucional (BARROSO, 2006). Assim sendo, o 

ordenamento se aproxima dos valores constitucionais a partir do instante que ele é 

iluminado pelas normas constitucionais (SARMENTO, 2010). 

Tepedino (2004) defende que, os princípios da igualdade material, da 

dignidade da pessoa humana e da realização plena de sua personalidade justificam 

a aplicação dos mecanismos de defesa do consumidor às demais relações 

interprivadas29. Trata-se da concretização da finalidade do sistema de proteção aos 

mais fracos, da aplicação direta dos princípios constitucionais nas relações do 

Direito Privado. Assim, a interpretação mais favorável, a inversão do ônus da prova 

diante da verossimilhança do pedido ou da hipossuficiência, a proteção da boa-fé 

objetiva, são institutos (positivados na legislação infraconstitucional dirigida ao 

consumidor) que revelam a intenção do constituinte em garantir o efetivo exercício 

da cidadania e a redução das desigualdades, podendo ser aplicados a outras 

relações, possibilitando uma nova teoria contratual, constitucionalizada. 

(...) mediante a aplicação direta dos princípios constitucionais nas relações 
do Direito Privado, devemos utilizar o Código do Consumidor, quer em 
contratos de adesão, mesmo quando não se constituam em relação de 

                                                                                                                                                         
 
29

 A ampla aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que seria um código geral de consumo, às 
demais relações privadas é objeto da teoria maximalista (mero destinatário fático do produto/serviço 
caracteriza o sujeito da proteção legal, conceito objetivo). De outro lado, a teoria finalista limita a 
incidência da lei consumerista ao consumidor destinatário fático e econômico do produto/serviço, 
destinação final entendida como destinação econômica (exclui a possibilidade de pessoa jurídica 
consumidora). Em mais de uma oportunidade o STJ manifestou que “a pequena e média empresa, 
com seus fins lucrativos, também necessitam de tutela especial” (RECURSO ESPECIAL n. 
661.145/ES), ou seja, considerando a vulnerabilidade do consumidor no caso concreto, abrandou-se 
a interpretação finalista. Igualmente, podem ser citados os Recursos Especiais n. 1.196.951/PI e 
1.195.642/RJ. Para João Batista de Almeida (2003) o legislador brasileiro ampliou o âmbito de 
proteção da norma, adotando a teoria maximalista. 
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consumo, quer nas circunstâncias contratuais em que se identificam, pela 
identidade de ratio, os pressupostos de legitimação da intervenção 
legislativa em matéria de relações de consumo: os princípios da isonomia 
substancial, da dignidade da pessoa humana e da realização plena de sua 
personalidade parecem ser os pressupostos justificadores da incidência dos 
mecanismos de defesa do consumidor às relações interprivadas 
(TEPEDINO, 2004, p. 233). 

 

O CDC regulariza o mínimo de proteção aos consumidores. Conforme 

redação do art. 7º, que versa uma cláusula de abertura, o microssistema de direitos 

do consumidor não é exaustivo. A busca é pela norma mais favorável ao 

consumidor. "Sempre que uma outra lei assegure algum direito (não um dever!) para 

o consumidor, está lei pode se somar ao CDC, ser incorporada na tutela especial, 

ser recebida pelo microssistema do CDC e ter a mesma preferência no trato das 

relações de consumo que o CDC" (MARQUES; BENJAMIM; MIRAGEM, 2004, p. 

185).  

O  art.  6º do CDC, de forma exemplificativa, considera como direitos básicos 

do consumidor: proteção da vida, saúde e segurança; educação e informação; 

proteção contra publicidade enganosa ou abusiva e práticas comerciais 

condenáveis; modificação de cláusulas contratuais; prevenção e reparação dos 

danos individuais e coletivos; facilitação da defesa de seus direitos; adequada e 

eficaz prestação de serviços públicos. O CDC visa evitar agressões do poder 

econômico ao consumidor, antes da efetividade está a prevenção que é possível 

através da educação e divulgação dos direitos básicos do consumidor. Esses 

direitos “são aqueles interesses mínimos, materiais ou instrumentais relacionados a 

direitos fundamentais universalmente consagrados que, diante de sua relevância 

social e econômica, pretendeu o legislador expressamente tutelar” (LEITE; 

HEUSELER, 2013, p. 26). 

Neste ponto, a ressaltar a importância do respeito da dignidade da pessoa 

humana nas relações de consumo, cumpre enfatizar que uma das principais 

características do Código de Defesa do Consumidor é ser um microssistema 

multidisciplinar30. Significa dizer que esse sistema engloba normas e princípios de 

                                                 
30

“Pode-se dizer que o Código do Consumidor representa uma simbiose de várias disciplinas 
jurídicas, daí o seu caráter multidisciplinar, ou seja, não se limita a regular uma relação jurídica que 
tem convergência e assimetria com o Código Civil, mas regula relações marcadamente ditadas pelo 
direito administrativo (art.55 usque art. 60), cria tipos penais (art.61 usque art.80), confere a proteção 
do consumidor em juízo (art.81 usque art.104) e confere até semelhanças com institutos típicos do 
direito do trabalho (art.107)” (PODESTÁ, 2014, p. 62). 
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diferentes ramos jurídicos como, por exemplo, o Direito Constitucional - dignidade da 

pessoa humana (dignidade do consumidor). 

Ao estabelecer os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, o 

art. 4o do Código de Defesa do Consumidor31, entre outros temas, tratou 

expressamente da dignidade dos consumidores. Referido dispositivo é tratado como 

norma geral, devendo ser utilizado na interpretação teleológica de todas as normas 

do CDC (MARQUES; BENJAMIM; MIRAGEM, 2004). 

Sobeja, de forma inequívoca, a importância que a dignidade da pessoa 

humana recebeu do atual sistema constitucional.  

A dignidade humana situa-se no cerne da luta contra o risco da 
desumanização, consequência do desenvolvimento desmesurado da 
tecnociência e do mercado. O inimigo não é mais unicamente e 
exclusivamente o poder do Estado, mas também o próprio produto do 
conhecimento humano e do sistema produtivo (BARRETO, 2010, p. 68). 
 

Apesar do avanço na tutela do consumidor com base no reconhecimento de 

sua vulnerabilidade e da necessidade de efetivar a dignidade humana, essa nova 

visão do Direito do Consumidor não está livre de resistência no mundo jurídico. Na 

massificada relação de consumo ainda existem conflitos solucionados, 

administrativa e judicialmente, “mediante o uso de princípios próprios do Código Civil 

de 1916, de matiz privatista e contornos nitidamente individuais” (AMARAL, 2013, p. 

71). 

As obrigações não podem mais ser vistas sob uma ótica exclusivamente 

individualista, sem reflexos coletivos. A defesa do consumidor, além de direito 

fundamental dirigido ao cidadão, deve ser considerada como mecanismo de 

proteção da própria coletividade. O avanço do Estado Social assegurou acentuada 

melhora relacionada à proteção legislativa ao mais fraco, possibilitando o 

desenvolvimento de um sistema legal de defesa do consumidor (PODESTÁ, 2014).  

Destarte, torna-se imprescindível uma atuação do Estado no sentido de proteger os 

vulneráveis32 33 da relação de consumo, de tutelar aqueles que, por uma série de 

                                                 
31

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios (...)” (BRASIL, 2015a). 
 
32

 É possível falar em três modalidades de vulnerabilidade. 1. Técnica (presumida para o consumidor 
não-profissional, é a falta de conhecimentos específicos sobre as características do bem); 2. Jurídica 
ou científica (é a falta de conhecimentos científicos: jurídico, econômico, contábil etc); 3. Fática 
(diferença de forças intelectuais e econômicas, também é presumida ao não-profissional). Há uma 
presunção legal de vulnerabilidade em relação às pessoas físicas destinatárias finais de 
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motivos, tem violada a sua liberdade, segurança, incolumidade, saúde e tantos 

outros direitos inerentes ao ser humano. 

  

                                                                                                                                                         
produto/serviço (MARQUES; BENJAMIM; MIRAGEM, 2004). De tal modo, tem-se a presunção legal 
disposta no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor. 
 
33

 A vulnerabilidade é presumida pela lei, não admite prova em contrário, todos os consumidores são 
vulneráveis. Diferentemente, a hipossuficiência, que é outra característica do consumidor, precisa ser 
demonstrada no caso concreto. Geralmente se relaciona à inferioridade cultural, técnica ou financeira. 
A hipossuficiência pode se relacionar a dificuldades financeiras (hipossuficiência econômica) ou a 
dificuldade de fazer prova em juízo (hipossuficiência processual) (LEITE; HEUSELER, 2013).   
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2. DIREITOS FUNDAMENTAIS E EFETIVAÇÃO DA DIGNIDADE DO 

CONSUMIDOR 

Posta a questão do consumidor como vulnerável, tem-se a sua tutela 

especialmente consagrada, com base na dignidade da pessoa humana, como 

garantia fundamental pelo constituinte brasileiro. De tal modo, na concretização 

desse direito de proteção do mais fraco, de efetivação da igualdade material, o 

presente capítulo traz um estudo acerca dos direitos fundamentais e sua 

consolidação, inclusive nas relações privadas, com o foco de preservar a esfera 

jurídica do cidadão consumidor. 

Quando pela sua vulnerabilidade o consumidor for lesado, ainda que em 

decorrência da aplicação de outra norma jurídica, é possível, conforme 

entendimento majoritário, a direta aplicação, independentemente de intermediação 

legislativa, da norma fundamental que garante a proteção do consumidor. Assim, 

além de configurar um direito subjetivo a uma ação protetiva do Estado, este direito 

essencial à dignidade da pessoa também ampara as relações particulares.  

 

2.1. A dignidade da pessoa humana como núcleo dos direitos 

fundamentais 

Pode-se dizer, em linhas gerais, que após a segunda guerra mundial, em 

consequência dos excessos que violentaram a integridade das pessoas, a dignidade 

da pessoa humana passou a ser considerada como um princípio supremo34. Os 

direitos diretamente atrelados à dignidade da pessoa humana são os direitos 

fundamentais (NOVELINO, 2010). Consequentemente, os direitos de personalidade, 

por se fundamentarem nesse valor maior da dignidade, passaram a ter maior 

relevância (BORGES, 2007). 

Tendo em vista os diversos posicionamentos teóricos acerca da noção de 

neoconstitucionalismo, Daniel Sarmento (2010) narra a dificuldade de uma definição 

precisa35. Contudo, para os fins deste trabalho importa analisar o fato de que se está 

                                                 
34

 Ressalta-se que, do final da segunda guerra em 1945, até o atual estágio de proteção aos direitos 
relacionados com a dignidade da pessoa humana, há uma distância temporal suficiente para 
entender a importância dessa tutela. De acordo com Miguel Carbonell (2014c), este lapso 
disponibiliza elementos factuais a uma avaliação objetiva, pois a proximidade com a fase analisada 
pode fazer parecer importante algo que não é. Nesta linha, Carbonell conclui que a guerra é a 
negação mais rígida dos direitos fundamentais. 
 
35

 "O neoconstitucionalismo desdobra-se em três planos de análise que se conjugam: os dos textos 
constitucionais, que se tornaram mais substantivos e incorporaram amplos elencos de direitos 
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vivendo um tempo de estudo do direito constitucional. Por conseguinte, entre as 

características do neoconstitucionalismo36, pode-se mencionar a concretização dos 

direitos fundamentais. 

Neste ponto compete fixar a ideia segundo a qual, o núcleo dos direitos 

fundamentais é a dignidade da pessoa humana. Trata-se do princípio que compõe a 

fonte legitimadora dos outros direitos fundamentais (BARRETO, 2010). 

A expressão “direitos fundamentais” assinala as prerrogativas e instituições 

que, positivadas, garantem a liberdade e a igualdade a todos sempre com o objetivo 

de proteger o valor supremo da dignidade (SILVA, 2008). A realização das três 

dimensões dos direitos fundamentais ou humanos – individuais, políticos e sociais – 

se relaciona com o conteúdo jurídico da dignidade da pessoa humana (BARROSO, 

2006). 

De acordo com Vicente de Paulo Barreto (2010), os direitos considerados 

básicos em determinado Estado são declarados pelos direitos fundamentais ao 

passo que a dimensão propriamente humana do cidadão em relação ao direito 

positivo é apontada pelos direitos humanos. A dignidade da natureza humana e de 

toda a natureza racional é fundamentada na autonomia.  

Kant chega à definição de dignidade como sendo o resultado de uma 
sequência que se inicia em considerar pessoa como ser racional para se 
chegar definir a pessoa como ser dotado de autonomia na liberdade (…) A 
manifestação da vontade expressa a dependência do agente moral à lei 
universal, vale dizer, à moralidade como condição de materialização das 
relações dos indivíduos em sociedade.  A participação no reino dos fins 
pressupõe essa adequação à moralidade, que irá se concretizar através de 
vontades autônomas, que para serem autônomas necessitam da liberdade 
(BARRETO, 2010, p. 76). 
 

José Carlos Vieira de Andrade (apud MENDES; COELHO; BRANCO, 2010), 

corrobora que os direitos fundamentais podem ser divididos em três espécies37: 

                                                                                                                                                         
fundamentais; o das práticas judiciais, que passaram a recorrer a princípios constitucionais, à 
ponderação e a métodos mais flexíveis de interpretação, sobretudo na área de direitos fundamentais; 
e o dos desenvolvimentos teóricos de autores que, com as suas ideias, ajudaram não só a 
compreender os novos modelos constitucionais, mas também participaram da sua própria criação" 
(CARBONELL, 2009 apud SARMENTO, 2010, p. 236). 
 
36

 Fredie Didier Júnior (2006) expõe que, o neoconstitucionalismo possui, basicamente, três 
características: a consolidação da teoria dos direitos fundamentais como um verdadeiro pilar do 
direito constitucional contemporâneo; a força normativa da constituição e a expansão da jurisdição 
constitucional. 
 
37

 (...) podem-se decalcar as espécies de direitos fundamentais mais frequentemente assinaladas – 
direitos de defesa (ou direitos de liberdade) e direitos a prestações (ou direitos cívicos). A essas duas 
espécies alguns acrescentam a dos direitos de participação (MENDES, G., 2010). 
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direitos de defesa (direito de se defender contra o Estado), direito de participação 

(direito de participar da vida pública, de eleger, de votar) e direitos a prestações 

(pode ser um direito de prestação jurídica ou de prestação material). 

Nino (2011) assinala os direitos humanos como direitos morais. Assim, com 

base no anseio por igualdade, a única condição para titularizar direitos morais 

fundamentais é ser humano. Portanto, o autor conclui que direitos humanos não é 

um tipo particular de direitos morais. São direitos morais que podem ser exercidos 

por qualquer pessoa independentemente de condições. 

Alexy (2014) distingue os direitos humanos dos demais direitos 

caracterizando-os como universais, fundamentais, abstratos, morais e prioritários. 

Enquanto as três primeiras características referem-se aos destinatários e ao objeto 

dos direitos humanos, as duas últimas dizem respeito à sua validade. A validade dos 

direitos humanos é exclusivamente moral, depende unicamente de sua 

fundamentalidade. A questão consiste na fundamentação de normas morais que 

concedem direitos universais, fundamentais e abstratos. Fora do campo cético, é 

possível diversas abordagens na fundamentação dos direitos humanos. 

Barreto (2010) alerta que o emprego indiscriminado do princípio da dignidade 

humana, abrangendo e justificando as mais diversas situações, decorre da ausência 

de uma reflexão crítica acerca do tema. O autor sustenta que, justamente pelo fato 

da dignidade humana está elevada à categoria de primeiro princípio, fonte dos 

demais, o seu emprego deve ser limitado às questões não solucionadas pelos outros 

princípios. 

O conceito jurídico de dignidade humana é fundamentado em consonância 

com a sua definição moral. 

A acepção moral implica em reconhecer no indivíduo uma pessoa, que se 
diferencia dos animais e das coisas. Essa segunda acepção fornece os 
alicerces para conceituação jurídica da dignidade humana. A pessoa estaria 
dotada de qualidades que impedem que seja tratada como meio, tendo um 
valor em si mesmo. Por essa razão, pode-se dizer na primeira acepção que 
a pessoa perdeu a sua dignidade, mas não no segundo caso, pois a 
dignidade encontra-se vinculada à própria pessoa (BARRETO, 2010, p. 
70/71). 
 

Para Nino (2011), os juízos legais podem expressar direitos humanos 

somente se constituírem uma subclasse dos juízos morais. A lei tomada no sentido 

descritivo não é apta para gerar direitos humanos. O que importa é o caráter moral 

dos direitos humanos, o fato de eles originarem direta ou indiretamente de princípios 
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morais. Os conceitos normativos dos direitos humanos utilizados em contextos 

justificatórios refletem princípios morais. 

Esse valor moral, encontrado na essência dos direitos humanos, origina-se 

em decorrência da barbárie nazista e da biomedicina (apontados por Barreto (2010) 

como fenômenos sociais políticos, peculiares e ocorridos no século XX). 

Ambas suscitaram um temor – o de que o exercício do poder e a aplicação 
do conhecimento científico poderiam destruir a própria vida humana em sua 
essência – e, também, possibilitaram a explicitação de uma defesa – a 
proteção do ser homem através do reconhecimento de sua dignidade. Em 
outras palavras, a dignidade humana designaria não o ser homem, o 
indivíduo, mas a humanidade que se encontra em todos os seres humanos 
(BARRETO, 2010, p. 67). 
 

O simples fato de os direitos fundamentais estarem disciplinados na 

constituição os elevam ao mais alto grau na estrutura escalonada do direito interno. 

Consequentemente, toda norma jurídica contrária é inconstitucional. Os direitos 

fundamentais não são proposições programáticas, não executáveis, vinculam a 

legislação, o poder executivo e a jurisdição. São os objetos mais importantes de 

regulamentação, tratam da estrutura fundamental da sociedade. Esses são alguns 

extremos que caracterizam a posição dos direitos fundamentais no sistema jurídico 

alemão (ALEXY, 2014). 

A constitucionalização do Direito, com a irradiação das normas e valores 

constitucionais para todos os ramos do ordenamento, fenômeno especialmente 

ligado aos direitos fundamentais, é uma das mudanças decorrentes do 

neoconstitucionalismo que se desenvolveu sob a égide da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 198838.  

Cumpre destacar que, frequentemente, no caso concreto, os direitos 

fundamentais se apresentam em confronto com outros direitos igualmente 

fundamentais. Esses conflitos ocorrem porque os direitos fundamentais não são 

absolutos, são relativos. Deste modo, conjugando a regra da “máxima observância 

dos direitos fundamentais envolvidos” com a sua “mínima restrição”, caberá ao 

intérprete, ou magistrado, decidir qual direito deverá prevalecer no caso concreto 

(LENZA, 2008).  

                                                 
38

 Barreto (2010, p. 79) destaca que com a Constituição de 1988 a dignidade humana passou a fazer 
parte da cultura jurídica brasileira. “A dignidade humana é, principalmente, um direito do homem que 
surge em função da necessidade do reconhecimento de outros direitos da pessoa, que se situem 
para além dos direitos individuais. Essas novas categorias de direitos fundamentais, reconhecidos 
nos textos constitucionais, aparecem paralelamente ao surgimento de idéias jurídicas como a de 
humanidade ou de espécie humana”.  
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Segundo Karl Larenz: 

(...) a Constituição, sobretudo na sua parte relativa a direitos fundamentais, 
serve-se frequentemente de conceitos carecidos de preenchimento, bem 
como de padrões éticos, como o da “dignidade da pessoa humana”, que 
traga a delimitação de um direito fundamental, como o do art. 2º, parágrafo 
1, de modo mais formal e deixa assim de fato à interpretação um amplo 
espaço de discricionariedade (LARENZ, 1997, p. 515). 
  

É possível que o estudo da constitucionalidade de determinada regra ocorra a 

partir da ponderação de princípios constitucionais contrários. Cita-se, como exemplo, 

dois direitos fundamentais: a defesa do consumidor que justifica a limitação da 

publicidade e a liberdade de expressão. Essa ponderação só é possível diante de 

conflito envolvendo duas ou mais normas de natureza constitucional, não sendo 

aplicado em eventual conflito entre uma norma constitucional e outra 

infraconstitcuonal (TRAJANO, 2010). Em outras palavras, ao magistrado compete, 

ao aplicar a norma abstratamente prevista pelo legislador, ponderar qual é o melhor 

ajustamento desta norma ao caso concreto. Contudo, a discricionariedade não 

denota arbitrariedade. Os fundamentos para atingirem o fim, fruto da argumentação 

e da fundamentação jurídica, devem ser conformados com os valores 

constitucionais. 

 

2.2. A defesa do Consumidor como um direito fundamental 

As constituições começaram a dispor sobre a ordem econômica e social, 

consequentemente, influenciaram com maior intensidade o direito civil (socialização 

do direito civil39). O Estado do Bem-Estar Social aumentou suas funções, alcançou o 

campo das relações privadas, especialmente as relações econômicas. Nesta linha, a 

elevação da dignidade do ser humano à categoria de valor fundamental do 

ordenamento jurídico também interferiu no individualismo do tradicional direito civil 

que, até então, tinha as relações patrimoniais como sua grande fortaleza (BORGES, 

2007).  

A partir de uma clara situação de hipossuficiência em que se enquadra o 

consumidor - potencializada pela possibilidade de danos à sua liberdade, segurança, 

saúde e, principalmente, à sua dignidade - o tradicional direito privado, personificado 

no Direito Civil, que reinou quase que de forma absoluta no ordenamento do século 

                                                 
39

 De acordo com a autora, a expressão “publicização do direito privado” surgiu como crítica à ampla 
interferência do Estado no Direito Civil de modo a não mais considerá-lo um direito privado, mas sim 
publicizado (BORGES, 2007). 
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passado, mostrou-se insuficiente para tratar o tema de forma equilibrada40. Diante 

da extrema vulnerabilidade do consumidor em face do fornecedor, para o equilíbrio 

dessa situação de desigualdade, impõe-se um sistema de proteção fundado em 

mecanismos de igualdade legal. A intervenção do Estado nas relações contratuais 

para desmantelar situações de desigualdade material, tornou-se medida da mais 

lídima justiça. A concretização dos direitos e garantias constitucionais, em especial 

aqueles voltados à tutela do consumidor, é consequência de uma intervenção de 

todos os poderes estatais no sentido de efetivar essa proteção (TRAJANO, 2010). 

Ao lado de outros direitos fundamentais consagrados em 1988, a defesa do 

consumidor ganhou proteção no âmbito constitucional41. A Constituição da República 

elevou a defesa do consumidor à categoria de direito fundamental42. Representou 

grande avanço na construção de um modelo apto a equilibrar a relação entre 

consumidores e fornecedores. A promoção da defesa do consumidor passou a ser 

um dever do Estado. Entretanto, além desse foco, pelos motivos que serão 

sopesados neste estudo, tem-se que esses direitos também devem ser respeitados 

nas relações existentes entre os particulares43. 

Trata-se de uma nova interpretação do direito privado com fulcro no princípio 

da dignidade da pessoa humana. Vale dizer, considerando-se a evolução do tema 

que será estudada no decorrer deste trabalho e o fato dos consumidores serem a 
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 As relações entre os iguais, civis e empresários, são disciplinadas pelo Código Civil. Os 
consumidores e fornecedores se enquadram em um campo de tratativas desiguais, exigindo uma 
solução justa ao caso concreto. Assim, na busca da justiça e do equilíbrio contratual, por meio de 
normas de ordem pública, o CDC possui hierarquia superior (MARQUES; BENJAMIM; MIRAGEM, 
2004). 
 
41

 Diante da inadequação do velho Código Civil de 1916 em disciplinar as relações decorrentes do 
consumo, a consagração constitucional da proteção do consumidor como direito fundamental (em 
favor não só do cidadão, como também da própria coletividade) representou uma relevante novidade 
trazida pela Constituição Federal de 1988. “Percebe-se a importância do direito do consumidor na 
atual sociedade, sobretudo diante da sua expressão maior como direito fundamental, cuja dimensão 
vai encontrar ideal suporte no necessário equilíbrio do mercado, nos valores sociais da livre iniciativa 
e na razão de ser do Direito voltada a preservar a dignidade da pessoa humana” (PODESTÁ, 2014, p. 
68). 
 
42

 Em conformidade com o art. 5º, XXXII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 
 
43

 Daniel Sarmento (2010, p. 250) ressalta que, normas e valores constitucionais são cada vez mais 
empregados para uma releitura de tradicionais institutos do Direito como, por exemplo, o Direito Civil. 
O autor acrescenta que, “trata-se não apenas de aplicar diretamente as normas constitucionais 
especificamente voltadas para cada uma destas áreas, como também de projetar sobre estes 
campos a influência dos direitos fundamentais e dos princípios mais gerais do nosso 
constitucionalismo, muitas vezes superando antigos dogmas e definindo novos paradigmas". 
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parte vulnerável no mercado de consumo, a questão passa a ser abordada tendo em 

vista as necessidades dos consumidores e o respeito à sua dignidade, saúde, 

segurança, interesses econômicos, bem como a melhoria da sua qualidade de vida 

(GRINOVER, 2009). 

Tendo em vista a importância e a extensão do princípio da dignidade da 
pessoa humana como princípio mãe, do qual irradiam todos os direitos 
fundamentais do ser humano, vinculando o poder público como um todo, 
bem como os particulares, pessoas naturais ou jurídicas, e sendo o direito 
da pós-modernidade um direito que possui por destinatário primeiro e final a 
pessoa humana, exercendo uma função social, o direito posto deverá ser 
lido e interpretado à luz da Constituição, em especial, segundo os 
postulados do princípio da dignidade da pessoa humana (SZANIAWSKI, 
2005, p. 145). 
 

Regra geral, as coisas ligadas às necessidades humanas possuem um preço. 

Portanto, podem ser trocadas por outras de valores equivalentes. Diferentemente, a 

dignidade, por possuir um valor intrínseco, capaz de tornar algo um fim em si, não 

permite substituição. A dignidade está acima de qualquer preço, não podendo ser 

avaliada, confrontada ou lesada (KANT, 2014).   

Outro ponto que não pode ser afastado em relação à abordagem do direito do 

consumidor como direito fundamental é a ideia de força normativa da constituição. 

Deste modo, na concretização da constituição deve ser dada primazia aos critérios 

que densifiquem suas normas, tornando-as mais eficazes e permanentes44 

(NOVELINO, 2010). Como norma jurídica, dotada de imperatividade45, o 

descumprimento da norma constitucional possibilita o seu cumprimento forçado 

(LENZA). É o que demonstra Karl Larenz: 

Entre os princípios ético-jurídicos, aos quais a interpretação deve orientar-
se, cabe uma importância acrescida aos princípios elevados a nível 
constitucional. Estes são, sobretudo, os princípios e decisões valorativas 
que encontram expressão na parte dos direitos fundamentais da 
Constituição, quer dizer, a prevalência da “dignidade da pessoa humana” 
(...) a tutela geral do espaço de liberdade pessoal, com as suas 
concretizações (...) o princípio da igualdade, com as suas concretizações 
(...) e, para além disso, a ideia de Estado de Direito, com as suas 
concretizações (...) (LARENZ, 1997, p. 479). 
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 Do mesmo modo, Gustavo Carvalho Chehab (2012, p. 20) infere que “a força normativa da 
constituição e a nova hermenêutica constitucional apontam no sentido da concretização dos direitos 
fundamentais”. Neste contexto, o autor cita Konrad Hesse, segundo o qual “a interpretação tem 
significado decisivo para a consolidação e preservação da força normativa da Constituição. A 
interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização da norma” (CHEHAB, 
2012, p. 22). 
 
45

 "A Constituição é toda ela norma jurídica, seja qual for a classificação que se pretenda adotar, 
hierarquicamente superior a todas as demais leis da República, e, portanto, deve condicionar, 
permear, vincular diretamente todas as relações jurídicas, públicas e privadas" (TEPEDINO, 2014). 
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A partir desta concentração, temas como o direito privado mais social, a 

publicização do direito privado e a constitucionalização do direito privado são 

abordados pela doutrina em relação ao fenômeno que interpreta as relações de 

consumo sob a perspectiva constitucional. Em razão disso surgem divergências 

quanto à natureza jurídica do Direito do Consumidor e sua afinidade com o Direito 

Civil. Entretanto, deve-se ter em mente que, não obstante versar uma especialidade 

dirigida fundamentalmente ao regramento das relações entre os particulares trata-se 

de um direito que, diferentemente do direito privado tradicional, alberga normas de 

ordem pública e de interesse social. 

“Mundos apartados”, “publicização do direito privado” e “constitucionalização 

do direito civil” foram as três fases pelas quais as relações entre o direito 

constitucional e o direito civil atravessaram nos dois últimos séculos. Assim, esses 

dois ramos passaram da indiferença para a convivência intensa (BARROSO, 2006) 

46. 

Até o advento da Constituição de 1988 e a consequente promulgação do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), as relações envolvendo 

fornecedores e consumidores eram regulamentadas pelo Direito Civil nos termos da 

visão patrimonialista e dos rigores do princípio do pacta sunt servanda que 

antecederam a atual ordem constitucional. Ocorre que, um direito dirigido à 

regulamentação das relações norteadas pela igualdade formal entre os contratantes 

e a ampla autonomia de suas vontades, não consegue romper com situações 

concretas de desigualdade material em prol do hipossuficiente da relação. 

Neste contexto, tem-se um dos motivos que fizeram surgir, ao longo da 

vigência do Código Civil de 1916, microssistemas autônomos em relação a ele. No 

caso do Direito do Consumidor pode-se dizer que, o Código Civil, a regra geral que 

antecedeu o direito especificamente dirigido à tutela das relações de consumo, 

tornou-se insuficiente e inapto para garantir a igualdade material entre os elementos 
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Sobre a primeira fase, BARROSO (2006, p. 42) destaca que “(...) a Constituição era vista como uma 
Carta Política, que servia de referência para as relações entre o Estado e o cidadão, ao passo que o 
Código Civil era o documento jurídico que regia as relações entre particulares”. (p. 42). A publicização 
do direito privado denota que “em nome da solidariedade social e da função social de instituições 
como a propriedade e o contrato, o Estado começa a interferir nas relações entre particulares, 
mediante a introdução de normas de ordem pública” (p. 43). Por fim, a constitucionalização do Direito 
Civil, fase atual, “é marcada pela passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de 
onde passa a atuar como o filtro axiológico pelo qual se deve ler o direito civil” (p. 43). 
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subjetivos dessa relação (consumidor e fornecedor)47. Tem-se microssistemas, em 

diálogo, ao sistema geral central do Código Civil48. No microssistema do CDC a boa 

fé surge como um princípio dominante na busca da proteção aos consumidores, 

podendo ser influenciado pela lei central no que diz respeito a esta tutela 

(MARQUES; BENJAMIM; MIRAGEM, 2004). 

Ao rever antigos conceitos do direito privado (contrato, responsabilidade civil, 

prescrição, dentre outros) e romper com os padrões construídos ao longo da 

modernidade, o CDC surge como uma norma pós-moderna. Tem-se uma legislação 

em harmonia com a realidade contemporânea da pós-modernidade jurídica. Sobre o 

tema, Flávio Tartuce expõe que:  

No que concerne aos sujeitos pós-modernos, reconhece-se um pluralismo, 
o que é intensificado pela valorização dos direitos humanos e das 
liberdades. Inúmeras são as preocupações legais em se tutelar os 
vulneráveis, a fim de se valorizar a pessoa humana, nos termos do que 
consta do art. 1º, III, da CF (...) o CDC enquadra-se perfeitamente em tal 
realidade pós-moderna. Primeiro, por trazer como conteúdo questões de 
Direito Privado e de Direito Público. Segundo, por encerrar vários conceitos 
indeterminados, como o de boa-fé. Terceiro, por representar uma norma 
aberta, perfeitamente afeita a diálogos interdisciplinares, como se verá 
(diálogo das fontes). Quarto, por encerrar a pauta mínima de proteção dos 
consumidores (TARTUCE; NEVES, 2014, p. 27 e 30). 
 

O Código Civil de 2002, não obstante disciplinar as relações entre os iguais, 

incorporou valores constitucionais e quebrou o paradigma do antigo direito privado. 

Eticidade, socialidade e operabilidade são os três princípios que regem o Código de 

Miguel Reale. Conflitos de lei no tempo é a expressão utilizada para identificar a 

colisão entre pluralidades de leis como é o caso do CDC de 1990 e o CC de 2002. 

Contudo, modernamente, a partir da noção de diálogo das fontes, a doutrina passa a 
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 “Do centro do sistema jurídico foi deslocado o velho Código Civil. Veja-se que o direito civil 
desempenhou no Brasil – como alhures – o papel de um direito geral, que precedeu muitas áreas de 
especialização, e que conferia certa unidade dogmática ao ordenamento. A própria teoria geral do 
direito era estudada dentro do direito civil, e só mais recentemente adquiriu autonomia didática. No 
caso brasileiro, deve-se registrar, o Código Civil já vinha perdendo influência no âmbito do próprio 
direito privado. É que, ao longo do tempo, na medida em que o Código envelhecia, inúmeras leis 
específicas foram editadas, passando a formar microssistemas autônomos em relação a ele, em 
temas como alimentos, filiação, divórcio, locação, consumidor, criança e adolescente, sociedades 
empresariais. A exemplo do que se passou na Itália, também entre nós deu-se a “descodificação” do 
direito civil, fenômeno que não foi afetado substancialmente pela promulgação de um novo Código 
Civil em 2002, com vigência a partir de 2003” (BARROSO, 2006, p. 38). 
 
48

 Ainda que sejam de adesão, os contratos entre civis são disciplinados pelo Código Civil. Contudo, 
mesmo não versando relação de consumo, diante do caso concreto, verificando o desequilíbrio entre 
uma das partes, o magistrado poderá interpretar o art. 424 do CC, analogicamente, à luz do art. 54 do 
CDC. De tal modo, “tem-se o diálogo de influência recíproca excepcional como sendo possível em 
relações civis puras, evolvendo pessoas e contratantes mais fracos” (MARQUES; BENJAMIM; 
MIRAGEM, 2004, p. 48). 
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entender que o que se procura não é a eficiência hierárquica das normas, mas 

funcional. O direito contemporâneo é visto como um sistema plural e complexo 

visando evitar a não coerência49. Assim, no anseio de atingir a finalidade da norma, 

tem-se a convivência de leis em campos de aplicações diferentes (MARQUES; 

BENJAMIM; MIRAGEM, 2004). Nesta direção, as matérias cíveis não tratadas em 

leis especiais são mantidas pelo Código Civil, o qual tem aplicação subsidiária, como 

é o caso das normas sobre os contratos que, a fim de tutelar o consumidor, são 

aplicáveis subsidiariamente ao CDC50.  

O consumidor não age como arquiteto do negócio ou mesmo participa da 

formulação do próprio desejo, por tal motivo a igualdade é ilusória (FERNANDES, 

2012). Comentando a doutrina da virtude de Kant, Barreto destaca que: 

Considerado como pessoa, quer dizer como sujeito de uma razão 
moralmente prática, o homem encontra-se acima de qualquer preço; assim, 
como tal, ele não pode ser considerado unicamente como um meio para os 
fins dos outros, e nem para os seus próprios, mas sim como um fim em si 
mesmo, quer dizer que ele possui uma dignidade (um valor inteiro absoluto), 
através do qual ele obriga o respeito de si mesmo por todas as outras 
criaturas racionais e que lhe permite comparar-se com todas as criaturas da 
espécie e de se considerar em pé de igualdade (BARRETO, 2010, p. 73). 
 

Insta ressaltar que, o modelo brasileiro, inspirado no Código Napoleônico, era 

baseado na liberdade individual, na igualdade formal entre as pessoas e na garantia 

absoluta do direito de propriedade. Contudo, em razão da necessidade de se 

garantir a igualdade material, o direito civil vence a premissa do individualismo 

exacerbado (BARROSO, 2006). 

Não se pode deixar de registrar que, no período conhecido como o do 

“individualismo oitocentista”, o Código Civil desempenhou o papel predominante de 

referência normativa exclusiva no âmbito das relações de direito privado. Este 

quadro começou a se modificar com a intervenção do Estado restringindo a 

autonomia privada – dirigismo contratual (TEPEDINO, 2000). 
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 Flávio Tartuce (2014, p. 36) destaca que, "a essência da teoria é de que as normas jurídicas não se 
excluem – supostamente porque pertencentes a ramos jurídicos distintos –, mas se complementam. 
No Brasil, a principal incidência da teoria se dá justamente na interação entre o CDC e o CC/2002, 
em matérias como a responsabilidade civil e o Direito Contratual. Do ponto de vista legal, a tese está 
baseada no art. 7º do CDC, que adota um modelo aberto de interação legislativa". 
 
50

 Enunciado 167 da III Jornada de Direito Civil. "Arts. 421 a 424: Com o advento do Código Civil de 
2002, houve forte aproximação principiológica entre esse Código e o Código de Defesa do 
Consumidor no que respeita à regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma 
nova teoria geral dos contratos". 
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Do mesmo modo, em consequência da necessidade de intervir para desfazer 

as situações de desigualdade material, o Estado passa a interferir nas relações 

privadas com a finalidade de assegurar direitos fundamentais básicos do cidadão 

(no caso, do consumidor). Em outras palavras, ante a ausência de legislação 

específica para resguardar essas situações, o Estado passa a produzir normas de 

ordem pública e de interesse social51. 

Trata-se da fase do dirigismo contratual que consolidou a publicização do 

direito privado. São normas dirigidas à tutela da parte mais fraca da relação jurídica 

como, por exemplo, o consumidor. Um dos desenvolvimentos doutrinários referente 

à constitucionalização do direito civil foi justamente a aplicação dos direitos 

fundamentais às relações privadas (BARROSO, 2006). 

Nesta mesma direção, Fábio Corrêa Souza de Oliveira (2010), exemplificando 

o dirigismo contratual com o Código de Defesa do Consumidor, aborda a intervenção 

do Estado nas relações contratuais que, relativizando a autonomia da vontade, tutela 

a parte vulnerável. 

Em termos gerais e sucintos, dirigismo contratual pode ser compreendido 
como o conjunto de ações de interferência do estado nas relações 
contratuais no intuito de proteger as partes mais fracas e assegurar os 
interesses sociais. Há uma relativização da noção de autonomia privada, da 
sacralização da vontade contratual, quando, então, se fala, em uma função 
social do contrato (art. 421 do Código Civil). Acompanha a função social da 
propriedade (art. 5º, XXIII, da CF). O estado dispõe sobre conteúdos, 
estipula cláusulas gerais, fixa obrigações, em um fenômeno intitulado de 
publicização dos contratos. Exemplo, por excelência, do dirigismo contratual 
é o Código de Defesa do Consumidor (OLIVEIRA, 2010, p. 36-37). 

 

Nesse cenário surgem ramos específicos que, aclarados pelos vetores 

constitucionais, concretizam os preceitos básicos ofertados pelo constituinte na 

busca da efetivação da dignidade da pessoa humana. Ademais, todo o ordenamento 

deve ser examinado à luz desses valores. 

A filtragem constitucional do Direito se dá através de uma releitura de toda 

ordem jurídica em consonância com os valores constitucionais. Essa filtragem, 

somada à elevação de temas infraconstitucionais em normas constitucionais, como 

é o caso da defesa do consumidor, traduz o processo de constitucionalização do 

Direito. Daniel Sarmento (2010) acrescenta que, a Constituição de 1988 albergou 

                                                 
51

 Nesta direção, menciona-se o art. 1º do Código de Defesa do Consumidor: “O presente código 
estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social (...)”. 
(BRASIL, 2013). 
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inúmeros princípios vagos, mas dotados de forte carga axiológica e poder de 

irradiação52.  

Gustavo Tepedino (2000) acrescenta que, atualmente, os operadores do 

direito vem cada vez mais utilizando as cláusulas gerais, a exemplo do que ocorreu 

no Código de Defesa do Consumidor com a previsão dessas cláusulas por parte do 

legislador53. Desse modo, tem-se o reconhecimento do caráter normativo de 

princípios como o da boa fé objetiva, da lealdade e da solidariedade social, nas 

relações de direito privado54. Ao adotar os chamados conceitos vagos ou abertos, 

atribuindo ao julgador o papel de criar uma solução ao caso concreto, o legislador 

brasileiro manifesta a intenção em valorizar as decisões judiciais como fontes 

criativas do Direito (AMARAL, 2013). 

Apesar da possibilidade dessa visão da constitucionalização de um direito 

privado remeter à ideia de perda da autonomia da vontade intrínseca ao direito 

privado55, principalmente se tal fenômeno ocorrer de forma desregrada, não se deve 

afastar do foco que é a necessidade de se garantir a proteção aos mais fracos, aos 

vulneráveis. “Em relações de desigualdade de partes, o Estado tem o dever de atuar 

para proteção do mais fraco. Igualdade e liberdade são incompatíveis. Quanto mais 

se busca a igualdade mais se renuncia à liberdade” (TRAJANO, 2010, p. 76). 

Assentada a questão, verifica-se o imperativo de uma ponderação entre o 

exercício da autonomia privada ou a liberdade de autodeterminar-se e a efetivação 
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Igualmente, Judith Hofmeister Martins-Costa, tratando da conexão entre o Código Civil, a 
Constituição Federal e as leis que compõe os microssistemas legislativos, aborda as cláusulas gerais 
sob o ponto de vista da construção e reconstrução do Direito Privado na atualidade. Ainda sobre as 
cláusulas gerais, a citada autora afirma que “conformam o meio legislativamente hábil para permitir o 
ingresso, no ordenamento jurídico codificado, de princípios valorativos, ainda inexpressos 
legislativamente (...) e, por vezes, nos casos concretos, também não advindos da autonomia privada” 
(MARTINS-COSTA, 1998). 
 
53

 "Nos dias de hoje, a necessidade de se dar efetividade plena às cláusulas gerais faz-se tanto mais 
urgente na medida em que se afigura praticamente impossível ao direito regular o conjunto de 
situações negociais que floresce na vida contemporânea, cujos avanços tecnológicos surpreendem 
até mesmo o legislador mais frenético e obcecado pela atualidade" (TEPEDINO, 2014). 
 
54

“No caso brasileiro, a introdução de uma nova postura metodológica, embora não seja simples, 
parece facilitada pela compreensão, mais e mais difusa, do papel dos princípios constitucionais nas 
relações de direito privado, sendo certo que doutrina e jurisprudência têm reconhecido o caráter 
normativo de princípios como o da solidariedade social, da dignidade da pessoa humana, da função 
social da propriedade, aos quais se tem assegurado eficácia imediata nas relações de direito civil” 
(TEPEDINO, 2000, p. 10). 
 
55

Luís Roberto Barroso (2006) lembra que, em relação aos particulares, o fenômeno da 
constitucionalização do Direito, impõe limitações à autonomia da vontade como, por exemplo, 
subordinando a liberdade de contratar à observância dos direitos fundamentais.  
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de outros princípios e valores constitucionais na perspectiva de proteção do mais 

fraco (em especial, o princípio da dignidade da pessoa humana). Nesse contexto, 

Gustavo Tepedino concorda que o Código de Defesa do Consumidor tem sido 

fecundo em tal desígnio. 

Os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio das prestações reduzem a 
importância da vontade individual, em obediência aos princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e 
da igualdade substancial, que integram o conteúdo do estatuto social de 
direito delineado pelo constituinte (TEPEDINO, 2000). 
 

Assim, além de reler o ordenamento jurídico à luz da constituição e de aplicá-

la diretamente às relações sociais, é dever do intérprete buscar o significado que 

melhor promova os objetivos e a axiologia do texto constitucional. Esta é a visão de 

Daniel Sarmento (2010) defendendo uma constitucionalização que, sem acabar com 

a autonomia pública e privada dos cidadãos56, está ligada a uma interpretação 

extensiva e irradiante dos princípios basilares, bem como dos direitos fundamentais, 

ou seja, desconectada da característica analítica de nossa constituição, a qual pode 

ser dirigida a interesses casuísticos e momentâneos. 

Pode-se reconhecer a legitimidade da constitucionalização do Direito, mas 
numa medida em que não sacrifique em excesso a liberdade de 
conformação que, numa democracia, deve caber ao legislador para realizar 
opções políticas em nome do povo. Pode-se, da mesma forma, afirmar a 
incidência direta da Constituição nas relações privadas, mas sem invadir a 
esfera das opções existenciais da pessoa - que, de resto, é protegida pela 
própria Constituição das ingerências perfeccionistas do Estado e da 
sociedade (SARMENTO, 2010, p. 270). 

 

Eventuais embaraços entre princípios decorrentes da proteção ao consumidor 

e outros princípios igualmente constitucionais, a partir da compreensão de que a 

defesa do consumidor ganhou natureza de direito fundamental, nos termos do art. 

5o, XXXII, da Constituição Federal, devem ser analisados sob a ótica da colidência 

entre direitos fundamentais (TRAJANO, 2010). 

Em decorrência da abertura semântica, cabe ao Poder Judiciário a tarefa de, 

em última análise, ponderar e aplicar os princípios e os direitos fundamentais. Deste 

modo, em relação à irradiação dos valores constitucionais pelo ordenamento 

                                                 
56

 Daniel Sarmento (2006) chama atenção para o caráter antidemocrático decorrente do excesso na 
constitucionalização do direito. 
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jurídico, fenômeno inerente à constitucionalização do Direito, tem-se a judicialização 

de questões políticas e sociais57. 

 

2.3. Aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas 

Conforme analisado neste trabalho, a dignidade da pessoa humana constitui 

o centro dos direitos fundamentais. Na medida em que o ser humano possui fim em 

si mesmo, este não pode ser objeto de “coisificação”. Nesta linha, Barreto (2010, p. 

78) trabalha duas máximas oriundas do conteúdo do princípio da dignidade humana: 

“não tratar a pessoa humana como simples meio e assegurar as necessidades vitais 

da pessoa humana”. 

Historicamente, a tutela dos indivíduos e a efetivação de direitos 

fundamentais ergueram-se na proteção das pessoas contra os abusos praticados 

pelo Estado. Inicialmente esses direitos surgiram como expressões de liberdade, de 

não interferência do Estado na vida particular das pessoas. Contudo, o liberalismo 

econômico e o individualismo jurídico viabilizaram a exploração do mais fraco pelo 

mais forte. Diante dessa relação de desigualdade a liberdade restou comprometida, 

surgindo a necessidade de proteger o indivíduo tanto dos abusos estatais quanto 

dos abusos praticados pelos mais fortes nas relações particulares, o plano regulado 

pelo direito privado, tido como um campo jurídico inalcançável pelo poder público, 

também passou a ter a dignidade da pessoa humana como valor fundamental, 

resgatando o valor do ser humano também nas relações privadas (BORGES, 2007). 

Percebeu-se então que as pessoas não deveriam ser protegidas apenas em 
suas relações contra o Estado, mas também nas suas relações particulares. 
Também nessa esfera de atuação dos indivíduos deve haver cuidado para 
que a liberdade e a igualdade meramente formal não se transformem em 
exploração acobertada pelo individualismo jurídico, versão do liberalismo 
econômico (BORGES, 2007, p. 84).  
 

Em um primeiro momento, os direitos fundamentais surgiram com a finalidade 

de conter o arbítrio estatal. Ao consagrá-los, o constituinte pretendeu evitar que os 

Poderes Públicos atuassem de forma abusiva, irrazoável. De tal modo, é possível 

justificar que os direitos fundamentais compõem os fatores elementares da defesa 

do cidadão contra os excessos do Estado. Constitui um tema de especial 
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 Comentando alguns pronunciamentos dos tribunais superiores, Luís Roberto Barroso (2006, p. 54-
55) nota a questão envolvendo a “legalidade da cobrança de assinaturas telefônicas, a majoração do 
valor das passagens de transporte coletivo ou a fixação do valor máximo de reajuste de mensalidade 
de planos de saúde”. 
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importância ao Direito Constitucional e à vivência política e judicial de um país 

(RAMOS e LIMA, 2012). 

Entretanto, esses direitos não são dirigidos apenas ao Estado. Também é 

possível vislumbrar uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais a nortear a 

relação entre os particulares58. O reconhecimento dessa eficácia, no âmbito do STF, 

é uma das consequências da renovação da composição do Supremo, o qual, 

contemporaneamente, é formado, basicamente, por intelectuais do Direito 

Constitucional (SARMENTO, 2010). A proteção de um indivíduo em face de outro 

também está abrangida pela ação protetiva dos direitos fundamentais59. Além de 

representarem direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra o Estado, essas 

normas constituem uma ordem valorativa-objetiva com reflexo em todos os poderes 

(CHEHAB, 2012)60. 

A aplicação de normas constitucionais às relações privadas é um tema 

relativamente pacífico. A divergência consiste na determinação do modo e da 

intensidade dessa aplicação. Entretanto, em consonância com Barroso (2006), que 

pensa em harmonia com a maioria da doutrina e da jurisprudência pátria, a 

aplicabilidade direta e imediata dos direitos fundamentais se ajusta à realidade 

brasileira61. Esta corrente considera os direitos fundamentais como direitos 
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 Sobre o tema, é possível extrair das lições de Marcelo Novelino (2010) que, quando se fala em 
aplicação de direitos fundamentais à relação Estado-indivíduo se diz que é relação de eficácia 
vertical, pois quando surgiram eram utilizados apenas para proteger o indivíduo contra o Estado. 
Posteriormente, contudo, constatou-se que os direitos individuais não eram violados apenas pelo 
Estado, mas também por outros particulares. Nesses casos, os direitos fundamentais teriam uma 
eficácia horizontal ou privada. Em suma, a eficácia horizontal consistiria na aplicação desses direitos 
na relação entre particulares. 
  
59

 “A Constituição determina – explícita ou implicitamente – que a proteção dos direitos fundamentais 
deve ser feita de duas formas: por um lado, protege o cidadão frente ao Estado; por outro, protege-o 
através do Estado (...) uma vez que o cidadão também tem o direito de ver seus direitos 
fundamentais tutelados em face da violência de outros indivíduos” (STRECK, 2014g) 
 
60

 “(...) os direitos fundamentais vão além da garantia ao indivíduo em face do Estado, atingem o 
patamar de normas que filtram os valores básicos da sociedade política, expandindo-os para todo o 
direito positivo. São ‘princípios’ que produzem efeitos sobre toda a ordem jurídica, sendo dotados de 
uma eficácia expansiva que inclui todos os âmbitos jurídicos” (CHEHAB, 2012, p. 17). 
 
61

 O mencionado autor cita as duas principais correntes em relação à eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais, quais sejam: “a) a da eficácia indireta e mediata dos direitos fundamentais, mediante 
atuação do legislador infraconstitucional e atribuição de sentido às cláusulas abertas; b) a da eficácia 
direta e imediata dos direitos fundamentais, mediante um critério de ponderação entre os princípios 
constitucionais da livre iniciativa e da autonomia da vontade, de um lado, e o direito fundamental em 
jogo, do outro lado” (BARROSO, 2006, p. 45). 
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subjetivos aos cidadãos em suas relações particulares, dispensa intermediação 

legislativa para a aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares62.  

Nessa mesma direção, Pedro Lenza (2008) infere que, principalmente nas 

atividades privadas que possuem determinado caráter público como é o caso das 

relações de consumo, tem-se a ascensão da teoria da aplicação direta dos direitos 

fundamentais às relações privadas (“eficácia horizontal”)63. 

Outras duas teorias também podem ser mencionadas acerca do tema: teoria 

do efeito mediato e teoria dos efeitos em face do Estado. Para a primeira, os direitos 

fundamentais devem ser aplicados através dos meios disponibilizados pelo 

ordenamento jurídico, não podem incidir diretamente sobre as relações 

particulares64. De acordo com a segunda, os direitos fundamentais devem ser 

obedecidos pelo Estado como direitos subjetivos públicos. Consequentemente, tem-

se a incidência desses direitos sobre a relação cidadão-cidadão. Contudo, a falta de 

responsabilidade estatal sobre as relações entre os particulares é uma das 

oposições a essa teoria (CHEHAB, 2012).  

Embora o direito norte-americano, principalmente em virtude da ideia de 

liberdade individual e da forte proteção ao livre arbítrio dos cidadãos, possuir 

reservas quanto a incidência dos direitos fundamentais às relações privadas (teoria 

da ineficácia horizontal), sob o rótulo de state action, vem-se discutindo 

intensamente a tese (MENDES, G., 2014)65. A finalidade da state action seria tentar 
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 Itália, Espanha, Holanda, Suíça, Bélgica e Portugal são alguns exemplos, trazidos pela doutrina, 
que reconhecem a eficácia direta dos direitos fundamentais às relações privadas (CHEHAB, 2012, p. 
27). 
 
63

 Na busca de uma completa proteção à dignidade, independentemente de mediações legislativas, a 
própria Constituição incide nas relações privadas podendo gerar obrigações positivas ou negativas 
para os indivíduos e não só para os poderes públicos. “A constitucionalização do Direito também 
suscita outra linha de preocupações, relacionada ao perfeccionismo moral na esfera privada. No 
Brasil, assim como em muitos outros países, já se assentou a ideia de que os direitos fundamentais 
não se dirigem apenas contra o Estado, vinculando também os particulares. Entre nós tem 
prevalecido na doutrina a ideia, que eu mesmo defendi em outro estudo, que a eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações privadas é direta e imediata" (SARMENTO, 2010, p. 269/270). 
 
64

 A despeito de não ser adotada por Alexy, a teoria da eficácia mediata é majoritária na Alemanha. 
Considera que a aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas aniquilaria a 
autonomia da vontade, causando uma desfiguração do direito privado. Para esta teoria, os direitos 
fundamentais irradiam os seus efeitos nas relações entre particulares através de mediação legislativa. 
Caso contrário, admitir a aplicação direta desses princípios, aumentaria a força do julgador que 
poderia dar diversas soluções ao caso, ocasionando uma insegurança jurídica (NOVELINO, 2010). 
 
65

 Os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição dos Estados Unidos não são aplicáveis nas 
relações entre particulares, apenas protegem os cidadãos contra a ação do Estado (State Action 
Doctrine). Não obstante, a "public function exception" (proteção dos direitos fundamentais numa 
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afastar a impossibilidade de aplicação e definir em que situações os direitos 

fundamentais poderiam ser aplicados às relações particulares. O artifício utilizado é 

a equiparação dos atos privados aos atos estatais. Afirma que em determinadas 

situações o ato seria semelhante ao do Estado (NOVELINO, 2010). 

A noção de constitucionalização do Direito está conectada a um efeito 

expansivo das normas constitucionais e a consequente irradiação, com força 

normativa, do conteúdo material e axiológico dessas normas pelo sistema jurídico. A 

validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional passam a ser 

condicionados pelos valores, fins públicos e comportamentos contemplados nos 

princípios e regras constitucionais (BARROSO, 2006).  

Tal fenômeno ressoou em vários ramos do direito, inclusive no Direito do 

Consumidor. Atualmente o estudo dessa disciplina tem de ser feito a partir dessas 

novas premissas metodológicas. Vale dizer, tem de partir de uma teoria dos direitos 

fundamentais, da existência de uma jurisdição constitucional e da força normativa da 

constituição. 

Sarmento (2010) pensa em um neoconstitucionalismo com o uso racional dos 

princípios e da consequente ponderação, com o reconhecimento da irradiação dos 

valores constitucionais por todo o Direito e com a promoção dos direitos 

fundamentais e dos pressupostos da democracia. A liberdade individual, como 

exemplo de direito fundamental, é concorrente e limitada. Portanto, a autonomia 

privada, que em regra ampara os negócios jurídicos particulares, não elimina a 

aplicação de outros direitos fundamentais nesses negócios. 

A técnica jurídica é farta no sentido de apontar mecanismos para a 
harmonização e solução de eventual colisão entre direitos fundamentais. A 
busca da concordância prática, análise da dimensão do peso e importância 
e a ponderação dos valores constitucionais em jogo, em princípio, não 
afastam a incidência dos direitos fundamentais às relações privadas, mas, 
ao contrário, procuram aplicá-las, ainda que com menor (ou maior) 
incidência em face da autonomia privada (CHEHAB, 2012, p. 22). 

 

                                                                                                                                                         
relação privada quando uma das partes envolvidas estiver no exercício de uma função pública) e a 
"entanglement exception" (entidade privada a quem o governo delegou uma de suas funções é 
considerada um agente estatal somente em relação às funções delegadas) são duas exceções que 
podem viabilizar a aplicação dos direitos fundamentais aos particulares (CABRAL, 2014). 
 

http://jus.com.br/879729-bruno-fontenele-cabral/publicacoes
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A limitação da autonomia privada não se restringe às relações desiguais. Para 

Sarmento (2010), independentemente desta falta de isonomia, sempre há uma 

conexão imediata dos direitos fundamentais às pessoas privadas66. 

 

2.3.1. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais nos tribunais 

superiores (STF e STJ) 

Em regra, os direitos fundamentais estão positivados nos textos 

constitucionais. Portanto, através da jurisdição constitucional, o Poder Judiciário 

examina a extensão desses direitos, inicialmente conquistados para limitarem as 

intervenções estatais, às relações privadas.  Determinados direitos fundamentais, 

por sua própria natureza, não se aplicam diretamente aos particulares, podem ser 

exigidos apenas contra o Estado67. Nesta linha, a doutrina cita como exemplos o 

direito de petição aos órgãos públicos, a objeção de consciência para o serviço 

militar, a legalidade penal etc. Contudo, a vinculação e aplicação dos direitos 

fundamentais nas relações privadas podem ser extraídas das funções de defesa e 

de prestação inerentes a esses direitos.  

Como estudado alhures, das diversas teorias que se apresentam sobre o 

tema, em diferentes medidas, todas concordam que os particulares, em suas 

relações entre si, são titulares de direitos fundamentais. No Brasil, conforme será 

corroborado neste tópico, apesar da ausência de norma constitucional expressa 

sobre o tema, é cada vez maior a incidência, de forma imediata, da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais. A aplicação direta desses direitos aos 

particulares é ainda mais incisiva quando a atividade privada possui caráter público 

e geral como é o caso das associações. Do mesmo modo, nas relações desiguais 

                                                 
66

 A ampliação da atuação estatal (e também da sociedade) exigiu maior proteção em relação a 
liberdade individual, a qual se encontra em constante ameaça pelos socialmente e economicamente 
mais fortes. Nesta direção, as relações privadas que possuem algum fator de desigualdade ou de 
poder entre as partes, como o exemplo da relação de consumo, justificam a aplicação direta dos 
direitos fundamentais até mesmo aos autores que rejeitam essa eficácia imediata (CHEHAB, 2012). 
 
67

 Sobre o caráter universal dos direitos humanos, Alexy (2014, p. 146) expõe que, “todo ser humano 
enquanto ser humano é portador ou possuidor de direitos humanos. Do lado dos destinatários a 
universalidade é mais complicada. Alguns direitos humanos, como o direito à vida, opõem-se a todos 
que podem ser destinatários de deveres, ou seja, a todos os seres humanos, mas também a todos os 
estados e organizações. Outros direitos humanos, como o direito à participação na formação da 
vontade política, opõem-se meramente contra o estado ao qual o indivíduo pertence ou no qual ele 
vive”. 
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como o poder econômico de um em face do outro (situação claramente verificada 

nas relações de consumo). 

Importante destaque merece o Recurso Extraordinário n. 201.819-8/RJ, que 

visou combater decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que concluiu pela 

aplicação do disposto no art. 5º, LV, da CRFB, a uma relação entre particulares 

(aplicação horizontal de um direito fundamental, no caso, o princípio da ampla 

defesa). No episódio que será melhor estudado na sequência, não obstante a 

associação ter cumprido o seu estatuto na formalização da exclusão de um 

associado, teve o ato invalidado pelo tribunal estadual sob o fundamento de violação 

do princípio constitucional da ampla defesa68. 

Em decisão majoritária, a Segunda Turma do STF, ratificando a aplicação de 

um direito fundamental sobre relação particular, negou provimento ao citado recurso. 

Os votos contrários partiram dos ministros Ellen Grace (relatora) e Carlos Velloso. 

Em linhas gerais, a relatora observou que a atuação das partes envolvidas no litígio 

estava nos termos do que fora anteriormente pactuado com base na autonomia da 

vontade69. Já o Ministro Velloso entendeu que a discussão girava em torno de 

ofensa a estatuto de pessoa jurídica de direito privado que não garantiu o direito 

fundamental, o qual se exerce em conformidade com a lei. A ofensa teria sido à lei e 

não à constituição (questão de legalidade). 

Em relação à tese vencedora, o fundamento do Ministro Gilmar Mendes foi o 

caráter público e geral desempenhado pela pessoa jurídica de direito privado. No 

mesmo sentido seguiu o Ministro Celso de Mello. O Ministro Joaquim Barbosa, 

apesar de observar que a tese não é irrestrita, fixou que os princípios constitucionais 

possuem aplicação direta no caso discutido.  

O presente debate se deu à luz de um estudo realizado acerca da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais e sua aplicação pela jurisprudência alemã 
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 Da ementa do citado julgado pode-se extrair: “I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS 
RELAÇÕES PRIVADAS. As Violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das 
relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e 
jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam 
diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos 
particulares em face dos poderes privados” (BRASIL, 2014d). 
 
69

 A Ministra Ellen Grace expôs sua reserva quanto a aplicação, ao particular, das restrições dirigidas 
ao Poder Público. Também fixou que a atuação da recorrente não gerou nenhum prejuízo econômico 
à recorrida. Assim, apreciando a liberdade individual, a ministra entendeu que não houve violação ao 
direito fundamental suscitado (...) “considerei-a entidade de caráter eminentemente privado, que deve 
ser regida – e os seus sócios – pela norma estatutária” (BRASIL, 2014d). 
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(“Direitos Fundamentais: Eficácia das garantias constitucionais nas relações 

privadas – análise da jurisprudência da Corte Constitucional Alemã” (MENDES, G., 

201470)), do qual se extrai as seguintes considerações: 

A. Na linha da state action (teoria da ação estatal), tradicional doutrina norte-

americana, o entendimento de que os direitos fundamentais objetivam a tutela do 

indivíduo face às ingerências estatais dominou a Alemanha do século XIX. 

B. A maioria dos direitos privados são referenciáveis a um direito fundamental.  

Um entendimento segundo o qual os direitos fundamentais atuam de forma 
unilateral na relação entre o cidadão e o Estado acaba por legitimar a ideia 
de que haveria para o cidadão sempre um espaço livre de qualquer 
ingerência estatal. A adoção dessa orientação suscitaria problemas de difícil 
solução tanto no plano teórico, como no plano prático. O próprio campo do 
Direito Civil está prenhe de conflitos de interesses com repercussão no 
âmbito dos direitos fundamentais. O benefício concedido a um cidadão 
configura, não raras vezes, a imposição de restrição a outrem (MENDES, 
G., 2014). 
 

C. Em criticada decisão com espeque na disposição constitucional que 

vinculava, expressamente, apenas os poderes estatais aos direitos fundamentais, o 

Tribunal Superior do Trabalho Alemão entendeu que esses direitos devem ter 

aplicação direta nas relações particulares de modo que impeça a celebração de 

negócio jurídico violador da ordem pública. Isso porque, além de garantir direitos de 

liberdade em face do Estado, muitos direitos fundamentais estabelecem o arcabouço 

da vida social. 

Entre os argumentos contrários, à aplicação imediata dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, citou-se a violação da autonomia privada e a 

necessidade de uma igualdade formal protetiva entre os particulares (diferente do 

que ocorre em suas relações com o Estado). 

D. Os conglomerados econômicos, sindicatos e associações patronais são 

exemplos de "forças sociais específicas" que, juntamente com o fato dos direitos 

humanos configurarem o fundamento de toda a sociedade (de acordo com o texto 

constitucional alemão), questionam a isonomia entre os particulares e impõe o 

reconhecimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

E. Os textos constitucionais que previram expressamente a aplicação dos 

direitos fundamentais às relações privadas, como o exemplo das constituições 

portuguesa e suíça, não pacificaram a questão.  

                                                 
70

 Texto colacionado no voto do Ministro Gilmar Ferreira Mendes no bojo do Recurso Extraordinário n. 
201.819-8/RJ. 
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(...) se é certo que aí se afirma claramente que os preceitos constitucionais 
vinculam as entidades privadas, não se diz em que termos se processa 
essa vinculação e, designadamente, não se estabelece que a vinculação 
seja idêntica aquela que obriga os poderes públicos (ANDRADE apud 
MENDES, G., 2014). 
 

F. De acordo com Dürig, é o próprio sistema de direitos fundamentais "que 

autoriza e legitima que os indivíduos confiram aos negócios de direito privado 

conformação não coincidente com tais direitos", pois a autonomia da vontade 

poderia ser extinta diante da incidência direta dos direitos fundamentais aos 

particulares. Na mesma linha, Konrad Hesse defende que as relações particulares 

são regidas pela noção de igualdade e, diferentemente do que ocorre na relação 

Estado-cidadão "os direitos fundamentais operariam a favor e contra os dois 

partícipes da relação de Direito Privado" (MENDES, G., 2014). 

G. O fato da jurisdição estar vinculada aos direitos fundamentais atribui 

especial importância ao tema, pois o Poder Judiciário tem a incumbência de dirimir, 

com base no direito privado, as controvérsias entre particulares. 

H. O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, apesar de não ter acolhido 

a tese da aplicação imediata dos direitos fundamentais às relações entre 

particulares, entendeu que a interpretação do direito privado deve ser influenciada 

pela carga valorativa dos direitos fundamentais. Os conflitos de direito privado não 

podem ser solucionados diretamente pelos direitos fundamentais, os quais devem 

ser aplicados nessas relações através dos meios existentes no sistema jurídico. 

Assim, verifica-se o importante papel do legislador na concretização desses direitos. 

Gilmar Mendes também destaca que as cláusulas gerais constituem um meio de 

irradiação dos direitos fundamentais nas relações privadas. 

I. O autor (MENDES, G., 2014) cita alguns julgados do Tribunal Constitucional 

Federal da Alemanha em que se reconhece efeito jurídico subjetivo aos direitos 

fundamentais, apesar de extrair sua eficácia, em relação aos particulares, face ao 

significado objetivo dos direitos fundamentais para a ordem jurídica como um todo. 

J. Tanto no plano da legislação quanto no da interpretação, os direitos 

fundamentais podem limitar a autonomia privada, mesmo que não se considere a 

aplicação direta desses direitos às relações privadas. 

K. A aplicação dos direitos fundamentais nas relações envolvendo o Estado e 

um particular implica na limitação da ação do poder estatal. Já a eficácia mediata 

dos direitos fundamentais é dirigida a uma relação privada. Assim, o reconhecimento 
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do direito de um acarreta no sacrifício da faculdade de outrem de forma que, 

comumente, se estará diante de colisão de direitos. "A posição jurídica de um 

indivíduo em face de outro somente pode prevalecer na medida em que se 

reconhece a prevalência de determinados interesses sobre outros" (MENDES, G., 

2014). 

L. Em consonância com Hesse, o Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha entendeu que os direitos fundamentais não impõem uma redução 

generalizada de um "standard mínimo de liberdade individual", enquanto elementos 

de uma ordem objetiva, esses direitos designam-se apenas à preservação desse 

padrão mínimo. Entretanto, Hesse adverte que a utilização abusiva de mecanismos 

de poder econômico ou social pode ameaçar ou suprimir esse padrão mínimo de 

liberdade. Nesta linha, a interpretação do direito privado à luz dos direitos 

fundamentais, concretizando o dever de proteção por parte do Estado, é um dever 

do legislador e, secundariamente, do judiciário. 

M. Em uma das críticas acerca da eficácia mediata dos direitos fundamentais, 

Mendes destaca que a incerteza quanto aos critérios de ponderação podem 

fundamentar qualquer decisão. 

N. Para Jürgen Schwabe o caráter estatal do direito privado, por si só, 

fundamenta a aplicação dos direitos fundamentais nas relações envolvendo 

particulares. De acordo com o citado autor não há de se falar em eficácia mediata ou 

imediata dos direitos fundamentais, uma vez que representam, no âmbito do direito 

privado, as proibições e prescrições do poder estatal. Ademais, tais direitos incidem, 

inclusive, contra decisões dos poderes estatais (MENDES, G., 2014). 

O. O estudo ora analisado é encerrado ressaltando que, além do tema não 

ser pacífico, independentemente do entendimento fixado, a forma de aplicação dos 

direitos fundamentais às relações privadas ainda não possui uma clareza dogmática. 

Assim, os ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Celso de Mello 

negaram provimento ao RE n. 21819-8/RJ mantendo a decisão segundo a qual um 

direito fundamental pode ser aplicado diretamente a uma relação privada. Neste 

julgado, a aplicação direta dos direitos fundamentais à relação privada foi legitimada 

pelo caráter público e geral da atividade discutida. 

O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, observou que nos casos que 

envolvem direitos civis, acordos privados e questões que demandam a noção de 

função pública, apesar da state action, a jurisprudência norte-americana vem 
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reconhecendo e aplicando os direitos fundamentais. No Brasil, além do 

reconhecimento de que a doutrina tem aprofundado no tema, a jurisprudência do 

pretório excelso armazena os Recursos Extraordinários n. 160.222-RJ e 158.215-RS 

em que a Segunda Turma entendeu pela aplicação direta dos direitos fundamentais 

sobre as relações privadas. No Recurso Extraordinário n. 161.243-DF, o Supremo 

Tribunal Federal “não admitiu que a invocação do princípio da autonomia fosse 

argumento legítimo para discriminar, nacionais de estrangeiros, no que concerne à 

percepção de benefícios constantes no estatuto pessoal de determinada empresa” 

(BRASIL, 2014d). 

Apesar de não ter discutido sobre a tese que deve prevalecer no STF quanto 

à forma de vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, o ministro Gilmar 

Mendes ressaltou o histórico do tribunal acerca da jurisdição constitucional dirigida à 

aplicação dos direitos fundamentais aos casos envolvendo particulares71. 

O Ministro Joaquim Barbosa destacou que a tese acolhida pela relatora se 

coaduna com a teoria norte-americana da state action, segundo a qual as restrições 

impostas pela Declaração dos Direitos dos Cidadãos não se aplicam aos 

particulares, mas somente ao Estado e a quem lhe faz as vezes.  

Apesar de ressaltar que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais não é 

ilimitada a todos os tipos de situações, o ministro Barbosa seguiu a orientação de 

que esses direitos possuem aplicabilidade na esfera das relações privadas72. A 

constitucionalização do direito privado e o fim da tradicional distinção entre o direito 

                                                 
71

 Sobre as tendências jurisprudenciais do STF, Gustavo Gonet Branco (citado por Gilmar Mendes 
em sua decisão) asseverou que “o acórdão não se deteve em considerações acadêmicas sobre a 
eficácia dos direitos fundamentais (...) a decisão tomou como indiscutível que há normas de direitos 
fundamentais que incidem diretamente sobre relações entre pessoas privadas”. Na mesma linha, 
Daniel Sarmento (igualmente citado pelo aludido ministro): “(...) a jurisprudência brasileira vem 
aplicando diretamente os direitos individuais consagrados na Constituição na resolução de litígios 
privados” (BRASIL, 2014d). 
 
72

 Ainda na defesa da incidência dos direitos fundamentais às relações privadas, o ministro Joaquim 
Barbosa cita André Rufino do Vale: "Concebidos inicialmente como instrumentos de defesa dos 
cidadãos frente à onipotência do Estado, considerou-se que os direitos fundamentais não tinham 
razão de ser onde se desenvolvem as relações entre particulares. Esse enfoque obedecia a uma 
concepção puramente formal da igualdade entre os diversos membros da sociedade. Porém, é fato 
notório que, na sociedade neocapitalista, essa igualdade formal não supõe uma igualdade material, e 
que nela o pleno desfrute dos direitos fundamentais se encontra, em muitas ocasiões, ameaçado pela 
existência, na esfera privada, de centros de poder não menos importantes que os que correspondem 
aos órgãos públicos. Assim é que a passagem do Estado Liberal para o Estado Social de Direitos 
haja suposto, neste plano, a extensão da incidência dos direitos fundamentais a todos os setores do 
ordenamento jurídica e, portanto, também ao âmbito das relações entre particulares. As 
transformações sofridas pelo estado de Direito alargaram o campo de irradiação dos efeitos 
produzidos pelos direitos fundamentais, fazendo-os eficazes nas relações entre particulares" 
(BRASIL, 2014d). 
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público e o direito privado são fatores citados como causadores da aplicabilidade 

dos direitos fundamentais na esfera particular. Contudo, Barbosa destacou que, 

objetivando evitar uma excessiva supressão da autonomia privada do indivíduo, 

essa incidência deve ser analisada com cautela, caso a caso. 

De fato, uma das consequências inelutáveis da aceitação quase universal 
da supremacia da Constituição e da jurisdição constitucional como 
instrumento destinado a assegurá-la reside no fato de que os direitos 
fundamentais, imperativo indeclinável de todas as democracias, não mais 
se concebem como limitações impostas única e exclusivamente ao Estado. 
(BRASIL, 2014d) 
 

Jane Reis Gonçalves Pereira, lembrada por Joaquim Barbosa na 

fundamentação de seu voto, assegura que:  

A tese de que os direitos fundamentais são aplicáveis em relações jurídicas 
dessa natureza [relações entre particulares] tem em conta, principalmente, a 
dimensão funcional dos direitos fundamentais. É intuitivo que, quando se 
vislumbra os direitos fundamentais a partir de sua finalidade - a qual é, em 
suma, assegurar níveis máximos de autonomia e dignidade dos indivíduos - 
torna-se pertinente sua aplicação em todas as situações nas quais possa 
ser comprometida essa esfera de autonomia, sendo irrelevante se isso 
ocorre em decorrência da atuação de um poder privado ou público (BRASIL, 
2014d). 
 

Em algumas áreas, como no campo dos direitos sociais, a aplicação dos 

direitos fundamentais às relações privadas decorre do próprio texto constitucional 

brasileiro. Neste ponto, citando Sarmento, Joaquim Barbosa (BRASIL, 2014d) 

assevera que no Brasil "o ordenamento jurídico é encabeçado por uma constituição 

rígida e dirigente, pródiga em normas incidentes sobre as relações privadas". 

Já o Ministro Celso de Mello enfatizou que o complexo de poderes, de direitos 

e de garantias que compõe o estatuto das liberdades públicas também se aplica às 

relações privadas. Além da eficácia vertical envolvendo o Estado e o indivíduo, os 

direitos fundamentais igualmente possuem uma incidência horizontal73. Nas palavras 

de Ingo Wolfgang Sarlet (citado por Mello em sua fundamentação): 

Uma opção por uma eficácia direta traduz uma decisão política em prol de 
um constitucionalismo da igualdade, objetivando a efetividade do sistema de 
direitos e garantias fundamentais no âmbito do Estado social de Direito, ao 
passo que a concepção defensora de uma eficácia apenas indireta 
encontra-se atrelada ao constitucionalismo de inspiração liberal-burguesa 
(BRASIL, 2014d). 
 

                                                 
73

 Sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais na jurisprudência do STF, Celso de Mello 
(BRASIL, 2014d) salienta que a aplicação desses direitos às relações entre particulares já foi objeto 
de outras decisões do tribunal como, por exemplo, o RTJ 164/757-758 (Rel. Min. Marco Aurélio); o AI 
346.501-Agr/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence); o RE 161.243/DF (Rel. Min. Carlos Velloso). 
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A autonomia da vontade não pode ser exercida de forma irrestrita, pois possui 

limites no próprio ordenamento jurídico, em especial no texto constitucional. Assim, o 

livre exercício da autonomia privada não legitima prejuízo a direito alheio. Seguiu o 

Ministro Celso de Mello: 

(...) a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de 
sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições 
postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa 
também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, 
em tema de liberdades fundamentais (BRASIL, 2014). 
 

Lado outro, os ministros Carlos Velloso e Ellen Grace conheceram e deram 

provimento ao RE n. 21819-8/RJ de modo que entenderam, no caso analisado, pela 

não aplicação de um direito fundamental – princípio da ampla defesa – a uma 

relação eminentemente privada (associação x associado). Contudo, infelizmente, os 

votos dos ministros não trouxeram o aprofundamento legal, doutrinário e 

jurisprudencial exigido pela questão exposta.  

Na confirmação de seu voto, a ministra Ellen Grace, além de admitir que não 

percebeu a existência de prejuízo econômico ao recorrido, reconheceu o 

aprofundamento e esclarecimentos trazidos pelo ministro Gilmar Mendes. Contudo, 

acrescentado que o animus societatis é o que mantém as entidades associativas e 

que o devido processo legal disposto na norma estatutária foi respeitado, manteve o 

posicionamento. 

Na mesma direção seguiu o voto do ministro Carlos Velloso que entendeu não 

se tratar de violação constitucional, motivo pelo qual a questão deveria ser analisada 

no campo do contencioso infraconstitucional. 

Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com apresentação da 

Ministra Fátima Nancy Andrigui (2014), pode-se afirmar que, em harmonia com a 

nova interpretação dos direitos fundamentais, é cada vez maior o reconhecimento da 

eficácia desses direitos às relações privadas. O direito das obrigações e a 

responsabilidade civil são exemplos de campos do direito privado que foram 

diretamente atingidos pela predominância dos valores morais de solidariedade nas 

relações particulares. Nesta seara, destacando a consagração de princípios como, 

por exemplo, o do direito do consumidor, tem-se os exemplos do REsp n. 

279.273/SP (referente ao desabamento de um shopping em Osasco, SP) e do REsp 

n. 473.085/RJ (sobre lesão sofrida por aluno em academia de ginástica). 

(...) a incidência direta do comando constitucional se deu apesar da 
existência de legislação específica que regula as relações de consumo (Lei 
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8.078/90), obviamente, não pelo mero declinar do inciso XXXII, mas sim 
pelo implícito balizamento interpretativo da Lei especial em consonância 
com os comandos legais (...) vê-se, também neste julgado, não apenas a 
aplicação desses princípios fundamentais orientadores da busca da 
dignidade humana, mas também a utilização da interpretação sistêmica das 
normas de direito constitucional, buscando retirar do texto legal, o máximo 
de eficácia possível (ANDRIGUI, 2014). 
 

A teoria mediata, considerando o papel do legislador, bem como o direito 

infraconstitucional, rechaça a aplicação imediata dos preceitos constitucionais às 

relações privadas. Ademais, a fragilização da autonomia privada também é utilizada 

como argumento contrário à aplicação horizontal dos direitos fundamentais. 

Contudo, Andrigui (2014) expõe que a prevalência desta corrente limitaria os direitos 

fundamentais a mero balizador da atividade judicial, os quais, apenas de forma 

indireta, teria o condão de influenciar nas relações privadas. Citando Thiago Luís 

Santos Sombra, a autora destaca que a teoria da eficácia mediata dos direitos 

fundamentais representa “um pedido de permissão dos direitos fundamentais ao 

Direito Privado para que pudessem incidir nas relações por este reguladas”. 

Além de sintetizarem as disposições legais, os princípios fundamentais 

abarcam temas ainda não regulamentados pelo legislador infraconstitucional na 

medida em que refletem a busca da paz social inerente ao próprio Direito. Neste 

contexto, Andrigui (2014) observa que a simples análise da pirâmide de Kelsen 

permite concluir, sem qualquer insulto ao Estado de Direito, pela possibilidade do 

julgador aplicar diretamente os preceitos constitucionais. 

A ideia de aplicação horizontal dos direitos fundamentais põe fim ao 

entendimento de que esses direitos são meros direitos subjetivos públicos aplicáveis 

apenas contra o poder público. 

(...) os textos constitucionais modernos passaram, cada vez mais, a 
atravessar as fronteiras das normas programáticas para adquirirem feições 
de preceitos legais imperativos (...) as chamadas normas jusfundamentais 
foram alçadas, desde então, de meros princípios orientadores para a 
condição de real esteio legal de diversas decisões judiciais nas relações 
cidadão-cidadão (ANDRIGUI, 2014). 
 

Inicialmente conquistados para proteger o cidadão dos excessos cometidos 

pelo Poder Público, o atual estágio do desenvolvimento social e da atuação dos 

particulares entre si, justificam a aplicação dos direitos fundamentais também nas 

relações privadas. Assim, tradicionalmente analisada pela jurisprudência alemã, que 

em regra adota a incidência mediata, a teoria da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais há longa data vem sendo debatida pela academia brasileira. 
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Contudo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria tendem pela 

aplicação imediata, sem necessidade de intermediação legislativa, dos direitos 

fundamentais às relações privadas. Apesar das críticas acerca da quebra da 

autonomia valorativa privada, prevalece, com base na concorrência e limitação dos 

direitos fundamentais, que a liberdade individual deve ser harmonizada com outros 

valores igualmente basilares ao Estado Democrático Direito. 

Ademais, a tese da aplicação direta se avulta diante das relações privadas 

que carregam algum fator de desigualdade social ou econômica entre as partes ou, 

ainda, perante as atividades privadas que trazem algum aspecto público.  

Neste contexto, seguiu a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal (RE n. 201.819-8/RJ) que, por maioria, manteve a decisão que entendia 

pela aplicação direta de um direito fundamental a uma relação travada entre 

particulares. No caso, entre um associado e uma associação que, não obstante ter 

seguido suas regras estatutárias para excluir aquele dos seus quadros, não 

observou o comando nos termos desenhado pelo constituinte. 

Como direito fundamental, além de direito subjetivo a uma ação protetiva do 

Estado, o consumidor também tem assegurado a proteção em uma relação de 

natureza privada, correspondendo, respectivamente, às eficácias vertical e 

horizontal dos direitos fundamentais (TRAJANO, 2010). De tal modo, resta claro que 

a aplicação direta dos direitos fundamentais, especialmente nos casos supracitados, 

é uma realidade também defendida pela doutrina brasileira e pelo Superior Tribunal 

de Justiça que, conforme visto, harmonizando os diversos princípios constitucionais, 

atingem diretamente os mais variados campos da vida privada. 
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3. ASPECTO DEMOCRÁTICO, FUNÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM 

FORTALECER AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Diante das mudanças sociais e econômicas que ocorreram desde o século 

XIX, da situação de vulnerabilidade em que o consumidor foi inserido e no dever de 

garantir a dignidade deste, a defesa do consumidor foi positivada pelo constituinte 

de 1988 como um direito fundamental. Como visto, os direitos fundamentais não são 

absolutos podendo colidir com outros valores essenciais. Nestas hipóteses, caberá 

ao julgador, com base em critérios argumentativos, proceder ao julgamento do caso 

criando a norma a disciplinar a situação fática. Portanto, imperioso analisar os 

aspectos democráticos dessa decisão e a sua conformação com o ordenamento 

jurídico. 

 

3.1. Democracia, direitos fundamentais e papel criativo do Poder 

Judiciário 

Em consonância com a classificação adotada pelo professor Paulo 

Bonavides, a democracia é um direito fundamental do ser humano, qualificada, ao 

lado do direito à informação e do direito ao pluralismo, como direito fundamental de 

quarta geração – direitos de pluralidade. “Deles depende a concretização da 

sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a 

qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência” 

(BONAVIDES, 2005, p. 525). 

Nesta acepção, a democracia não deve ser vista apenas sob um aspecto 

formal (vontade da maioria), mas também sob um aspecto substancial, que 

corresponde a proteção de direitos fundamentais, inclusive os das minorias. A 

garantia desses direitos, pela sua importância, não pode estar adstrita à vontade da 

maioria em um processo legislativo. 

Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, o debate constitui uma das etapas do processo legislativo ordinário, sendo a 

essência do parlamento. Portanto, verifica-se que os debates e as discussões são 

inerentes à democracia. Assim, a maioria vence respeitando os direitos da minoria 

(NOVELINO, 2010). A própria liberalidade na aceitação do amici curiae (amigos da 

corte) demonstra que o Poder Judiciário está se democratizando espontaneamente, 

abrindo-se mais nitidamente à política (VIEIRA, 2008). 
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A presença de organizações da sociedade civil, expressando a polaridade 
de opiniões difusas entre os diversos segmentos da sociedade brasileira 
definitivamente politizou o debate jurídico levado a cabo na Corte (...) ao 
permitir que organizações da sociedade civil, possam, a um custo 
organizacional e político muito menor, lutar pelos valores que defendem no 
âmbito do Supremo, cria-se uma nova arena discursiva e de decisão 
político-jurídica. Desta forma, o Supremo, os atores da sociedade civil e as 
regras de interpretação constitucional passam a funcionar, em algumas 
situações, como substitutos do parlamento, dos partidos políticos e da regra 
da maioria (VIEIRA, 2008, p. 453). 
 

De tal modo, ao lado dos direitos das maiorias, a Constituição deve proteger 

os direitos das minorias. Neste sentido, o Poder Judiciário recebe um importante 

papel, uma vez que lhe cabe ser mais atuante na proteção das minorias. Trata-se do 

papel contramajoritário ofertado ao Poder Judiciário. 

Assim, diferenciando cidadão de eleitor e governo do povo de governo do 

eleitorado, Barroso (2006) destaca que, a noção de democracia não se resume ao 

governo da maioria (princípio majoritáro). Por esta forma, ressaltando que os direitos 

da minoria devem ser respeitados, o mencionado autor argumenta que a coerência 

da democracia se inspira em valores que devem ser preservados pelo Poder 

Judiciário. 

A sociedade tem uma diversidade que deve ser respeitada. Desse modo, 

cabe ao Poder Judiciário, protegendo o processo democrático, promover os valores 

constitucionais. Essa possibilidade do Poder Judiciário concretizar os valores 

constitucionais, em especial os direitos fundamentais, a proteção das minorias e a 

própria democracia, se justifica a partir da transgressão de direitos por parte de 

determinados setores da sociedade e da forte crise de representatividade instaurada 

no Legislativo (SARMENTO, 2010). 

Destarte, ao defender a superação do déficit de legitimidade do judiciário por 

meio da promoção desses valores, Barroso (2006, p. 99) assevera que: 

O papel da corte constitucional é assegurar que todos estes elementos 
convivam em harmonia, cabendo-lhe, ademais, a atribuição delicada de 
estancar a vontade da maioria quando atropele o procedimento democrático 
ou vulnere direitos fundamentais da minoria. 

 

 Como já afirmado anteriormente, a argumentação e a fundamentação74 da 

decisão são alguns dos fatores que legitimam democraticamente as escolhas 

                                                 
74

 Importante ressaltar que a fundamentação da decisão judicial é um dever imposto pelo art. 93, IX, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos 
do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
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realizadas pelo Poder Judiciário. Neste sentido, considerando a motivação como 

uma função extraprocessual, Didier Júnior (2006) explica que a fundamentação é 

uma técnica que permite qualquer do povo controlar o exercício jurisdicional. 

A inexistência de conflitos entre os direitos fundamentais e a democracia é 

fruto de uma visão ingênua que não consegue conceber a colisão entre duas coisas 

positivas. Essa possibilidade de conflito é admitida em uma visão idealista, realizada 

em um mundo ideal, em uma sociedade bem ordenada, onde decisões legais 

majoritárias não interessam em violar direitos fundamentais do cidadão, ou seja, é 

uma visão inalcançável. Portanto, é possível falar em uma visão realista 

caracterizada pelas noções de direitos fundamentais extremamente democráticos e 

direitos fundamentais extremamente antidemocráticos75 76.  

Os direitos fundamentais tem valor de direito positivo. Deve-se encontrar um 

equilíbrio na relação entre direitos fundamentais e democracia. As concepções 

morais dos cidadãos são diversas, pautadas em diferentes valores. Pela sua 

importância, a concessão ou não de direitos fundamentais não pode se restringir a 

decisão de uma maioria parlamentar simples. A distinção entre convicções pessoais 

e normas jurídicas válidas em geral apresenta-se como solução. Assim, a chave 

para reconciliação entre o princípio da democracia e os direitos fundamentais 

encontra-se na representação argumentativa, naquilo que "cidadãos racionais com 

diferentes concepções pessoais de bem consideram condições tão importantes da 

cooperação social justa sobre as quais o legislador ordinário não pode decidir" 

(ALEXY, 2014, p. 173). 

                                                                                                                                                         
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo 
não prejudique o interesse público à informação” (BRASIL, 2015b). 
 
75

 “Os direitos fundamentais são extremamente democráticos porque com a garantia dos direitos de 
liberdade e igualdade eles asseguram a existência e o desenvolvimento das pessoas, que são 
capazes de manter vivo o processo democrático, e porque com a garantia das liberdades de opinião, 
de imprensa, de transmissão por radiodifusão, de reunião e de associação, assim como com o direito 
de voto e com as outras liberdades políticas eles asseguram as condições de funcionamento do 
processo democrático. Ao contrário, os direitos fundamentais são extremamente antidemocráticos 
porque eles suspeitam do processo democrático. Através da vinculação também do legislador eles 
retiram competências decisórias da maioria parlamentarmente legitimada” (ALEXY, 2014, p. 171). 
 
76

 “O termo empregado por Alexy é “antidemocráticos”. Preferimos, entretanto, empregar o termo 
“antimajoritários” para evitar questionamentos desnecessários à tradução literal do termo empregado 
pelo autor Alemão, eis que essa caracterização “antidemocrática” atribuída aos direitos fundamentais 
por Alexy deve ser, na verdade, considerada como uma metáfora a indicar a função antimajoritária 
dos direitos fundamentais, eis que, apesar de contrária à vontade da maioria ocasional, a posição 
baseada em direitos fundamentais caracteriza-se como verdadeiramente democrática por proteger os 
compromissos humanistas feitos durante o consenso democrático constitucional” (MORAIS, 2013). 
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A democracia e os direitos fundamentais são os principais elementos do 

constitucionalismo democrático, são exigidos pela teoria do discurso e possuem 

dupla natureza. Ao mesmo tempo em que versa um procedimento de decisão (lado 

real, princípio da maioria), a democracia também pode ser considerada um 

procedimento de argumentação (lado ideal, discurso público). A "democracia 

deliberativa", união das duas naturezas, é a possibilidade de realização dos ideais 

da teoria do discurso. Os direitos fundamentais, por sua vez, consistem na 

positivação constitucional dos direitos humanos, são direitos morais fundamentáveis. 

Em uma democracia ideal não haveria conflito com os direitos fundamentais, os 

quais seriam sempre respeitados pelo processo democrático. Contudo, este conflito 

existe em uma democracia real, consequentemente o controle de 

constitucionalidade que, se compreendido como uma representação argumentativa 

ou discursiva do povo, aproxima da dimensão ideal do direito (ALEXY, 2014). 

Em sentido amplo, o constitucionalismo se confunde com todo Estado que 

existe ou existiu uma constituição. O termo constitucionalismo hoje, utilizado em 

sentido estrito, corresponde a algumas ideias como a separação de poderes, a 

garantia de direitos e o princípio do governo limitado (NOVELINO, 2010). É um 

fenômeno que possui relação com a democracia e os direitos fundamentais. 

Desta forma, além da vontade da maioria, a democracia também deve ser 

entendida como garantia de direitos. Isso porque, atualmente, democracia não é um 

termo compreendido apenas no aspecto formal, simplesmente a vontade da maioria. 

De tal modo, como já analisado anteriormente, a democracia é vista em um caráter 

substancial: vontade da maioria e garantia de direitos. 

O constitucionalismo se preocupa, sobretudo, em garantir direitos (não só os 

direitos da maioria, mas também os direitos da minoria). Por isso, não se pode dizer 

que é antidemocrático, às vezes é um mecanismo antimajoritário, mas não 

antidemocrático. Oscar Vilhena Vieira (2015) pontua que, sendo todos iguais, torna-

se injustificável a substituição da vontade da maioria pela vontade de um grupo de 

julgadores. A regra da maioria é o mecanismo adequado à efetivação de um 

procedimento decisório, leva-se em consideração a soma das vontades individuais. 

O controle dessa decisão configura ilegítima intromissão no procedimento 

democrático, salvo se a vontade da maioria violar os fundamentos ou procedimentos 

da democracia. 
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As constituições rígidas, principalmente aquelas que dispõem de um 
controle jurisdicional da constitucionalidade, e que portanto autorizam que 
autoridades não eleitas bloqueiem decisões tomadas pelos representantes 
dos cidadãos, constituem autênticos mecanismos antimajoritários. Dai as 
tensões entre constitucionalismo, que privilegia a proteção de direitos, e 
democracia, que enfatiza a regra da maioria (grifei) (VIEIRA, 2015, p. 56). 
 

Longe de visões puramente procedimentalista, limitada a democracia eleitoral, 

é possível alcançar um modelo de democracia mais rico e mais complexo. Em uma 

democracia constitucional, além da vontade da maioria, os catálogos de direitos 

também impõem limites. Portanto, assegurando-se direitos fundamentais, como a 

liberdade e a igualdade, tem-se um eficaz mecanismo de prevenção ao autoritarismo 

(CARBONELL, 2013).  

O entendimento segundo o qual o constitucionalismo pode entrar em colisão 

com a democracia porque se interessa em assegurar direitos, mesmo que estes não 

sejam expressões da vontade da maioria não é tecnicamente adequado. O que se 

pretende defender não é o caráter antidemocrático do constitucionalismo, mas sim a 

função antimajoritária dos direitos fundamentais. A supremacia da constituição, uma 

das bases do constitucionalismo, envolve a constitucionalização dos direitos 

fundamentais que, sendo protegidos pelo Poder Judiciário, são imunes em relação 

ao processo político majoritário (BARROSO, 2006). 

Os direitos fundamentais não são absolutos, pois poderão se chocar com 

outros direitos fundamentais e, nesse caso, deverá haver uma ponderação diante de 

cada caso. Na visão de Alexy (2013b, p. 21), “são direitos morais de tipo universal, 

essencial e prioritário”77. 

Para Luís Roberto Barroso, no constitucionalismo contemporâneo, o conflito 

de normas constitucionais é inevitável, uma vez que os textos modernos são 

dialéticos e tutelam bens jurídicos contrapostos, os quais devem ser solucionados 

por meio da ponderação em uma atividade criativa do intérprete. Assim, o citado 

autor segue com os seguintes exemplos:  

Há choques potenciais entre a promoção do desenvolvimento e a proteção 
ambiental, entre a livre iniciativa e a proteção do consumidor. No plano dos 
direitos fundamentais, a liberdade religiosa de um indivíduo pode conflitar-
se com a de outro, o direito de privacidade e a liberdade de expressão 
vivem em tensão contínua, a liberdade de reunião de alguns pode interferir 
com o direito de ir e vir dos demais (BARROSO, 2006, p. 28). 

                                                 
77

 “Direitos fundamentais são direitos que foram acolhidos no âmbito de uma constituição para 
positivar direitos humanos. Direitos humanos são direitos morais de tipo universal, essencial, abstrato 
e prioritário. Como tentativa de positivação de direitos morais, os direitos fundamentais exteriorizam 
de forma especialmente significativa a natureza dupla do direito” (ALEXY, 2013b, p. 21). 
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 Desse modo, verifica-se que democrática não é aquela decisão fruto da 

soma da vontade da maioria. Existem outros valores presentes na ordem jurídica 

que precisam ser concretizados para legitimar a decisão. Neste ponto, a título de 

ilustração, pode-se afirmar que, uma lei formalmente aprovada, em tese, manifesta a 

vontade da maioria através de seus representantes. Contudo, se esta lei afrontar a 

ordem jurídica ela poderá ser afastada. 

Mais que limitador da regra da maioria, o constitucionalismo é promotor da 

democracia, permite tomadas de decisões sem interferência da arbitrariedade do 

Estado. Não se trata de descartar a regra da maioria, imprescindível na tomada de 

decisões coletivas entre indivíduos iguais. Contudo, além da soma das vontades 

individuais, formando decisões majoritárias, a decisão democrática requer liberdade 

e racionalidade na formação da vontade. Isso porque a garantia de determinados 

direitos é tão fundamental à democracia quanto a própria regra da maioria (VIEIRA, 

2015). 

Nesse sentido o precomprometimento constitucional, por intermédio de 
cláusulas supra-constitucionais, será moralmente legítimo toda vez que 
proibir os cidadãos de se auto-destruirem enquanto seres igualmente livres, 
portadores de direitos que protegem sua condição de dignidade humana 
(grifei) (VIEIRA, 2015, p. 79). 
 

Direitos fundamentais e democracia são as duas exigências básicas 

colocadas por Alexy (2013b), em sua teoria do discurso, para o conteúdo e para a 

estrutura do sistema jurídico. Portanto, o constitucionalismo democrático passa pela 

teoria do discurso78. Para Carbonell (2013), não é possível compreender a 

democracia sem os direitos humanos e vice versa, são dois conceitos que andam de 

mãos dadas. A melhor defesa que se pode ter em uma democracia, contra o 

fantasma do autoritarismo, é a efetiva garantia de direitos. 

Em relação ao Poder Legislativo, o núcleo do tema se encontra na 

representação. Isso porque, a democracia representativa foi a solução ofertada à 

impossibilidade de todos participarem do processo legislativo. Já no que tange ao 
                                                 
78

 “Se o processo de formação da vontade política tem êxito, a maioria parlamentar respeitará e 
concretizará tanto os direitos fundamentais quanto também as regras da democracia deliberativa. O 
que acontece, porém, quando leis violadoras de direitos fundamentais ou incompatíveis com os 
princípios da democracia são promulgadas? Pode-se ou confiar na força autocurativa da democracia 
deliberativa, ou estabelecer uma jurisdição constitucional. A última opção merece prioridade. Cada 
jurisdição constitucional, por certo, encerra o perigo de um paternalismo incompatível com a ideia de 
autodeterminação democrática (...). Mas ele pode ser impedido se a jurisdição constitucional é 
conceituada como representação argumentativa dos cidadãos e tem êxito (...). Isso torna claro que o 
constitucionalismo democrático é possível apenas como constitucionalismo discursivo (...)” (ALEXY, 
2013b, p. 23). 
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Poder Judiciário, sua representação se dá por meio da argumentação (RAMOS e 

LIMA, 2012).  

O ativismo judicial em defesa dos valores constitucionais ganha espaço, na 

atualidade, a partir de uma leitura neoconstitucional do princípio da separação de 

poderes. Assim, tendo em vista a importância de se efetivar uma democracia 

substantiva, com base nos direitos fundamentais e proteção das minorias, justifica-

se restrições ao legislador e uma maior atuação por parte do Judiciário 

(SARMENTO, 2010). 

A grande demanda judicial sobre consumo é consequência da informação dos 

direitos dos consumidores que, para serem efetivados, depende da garantia do 

acesso ao judiciário. O mercado, por sua vez, à margem da responsabilidade social, 

tem assimilado o ônus financeiro decorrente do exercício do direito dos 

consumidores como simples dispêndio operacional. Neste aspecto é necessário que 

o Poder Judiciário considere a ligação entre o consumo e a cidadania (AMARAL, 

2013). 

 

3.2. Proporcionalidade como regra de aplicação dos princípios 

Estabelecida a relação existente entre os direitos fundamentais, a dignidade 

da pessoa humana e o consequente imperativo em efetivá-la na esfera jurídica dos 

cidadãos, tem-se direitos de defesa, de participação e de prestações que, seja por 

parte do Estado ou dos próprios particulares, devem ser observados na missão de 

preservar o mínimo que cada pessoa necessita para ter a garantia de uma vida 

digna. 

Os estudos acerca da teoria dos princípios, ponderação de interesses, teoria 

da argumentação, proporcionalidade, razoabilidade, dentre outros, se 

desenvolveram como consequência da importância dada aos princípios 

constitucionais envolvendo o seu caráter normativo e a sua aplicação. Neste 

contexto, discute-se a eficácia jurídica dos direitos fundamentais com fulcro no 

debate e na argumentação moral (SARMENTO, 2010). 

Luís Virgílio Afonso da Silva (2002) sustenta que, diversamente do que pode 

ocorrer em uma linguagem laica, em uma visão técnico-jurídica proporcionalidade e 

razoabilidade não se confundem. Apesar de atribuírem a origem da regra da 

proporcionalidade no princípio da razoabilidade moldado pelo ordenamento inglês (a 

regra da proporcionalidade tem origem na jurisprudência alemã, e não na 
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jurisprudência inglesa ou norte-americana), há diferenças tanto na estrutura quanto 

na aplicação. A razoabilidade visa apenas afastar atos absurdamente irrazoáveis. 

Um ato razoável pode ser considerado desproporcional. 

Com base na estrutura e forma de aplicação, as normas jurídicas se dividem 

em duas categorias: as regras e os princípios. Os direitos fundamentais, de forma 

geral, se exteriorizam através de princípios. A teoria dos princípios conecta a teoria 

dos direitos fundamentais e se funda na distinção teórico-normativa entre regras e 

princípios, motivo pelo qual a inexistência da teoria dos princípios acarretaria a 

incompletude do sistema do constitucionalismo democrático. Tem-se a edificação 

dos direitos constitucionais como princípios, mais do que como regras. 

Consequentemente, o debate a respeito da construção dos direitos constitucionais é 

um debate sobre a análise da proporcionalidade (ALEXY, 2013a). 

(...) Essas implicações dizem respeito a todas as áreas do direito. No caso 
dos direitos fundamentais – pode-se aqui falar tanto em uma teoria dos 
princípios dos direitos fundamentais quanto em uma construção de direitos 
fundamentais em princípios – a disputa sobre a teoria dos princípios é 
sobretudo uma disputa sobre a ponderação e, uma vez que a ponderação 
constitui o núcleo do exame da proporcionalidade, uma disputa sobre a 
máxima da proporcionalidade (ALEXY, 2014, p. 186). 
  

A proporcionalidade pode ser entendida tanto como instrumento de controle 

contra o excesso (proibição de excesso por parte dos poderes estatais) quanto como 

proibição de insuficiência (no caso de omissão ou ação estatal insuficiente) (SILVA, 

2002). A aplicação da regra da proporcionalidade surge como consequência do 

reconhecimento de que a grande maioria dos direitos fundamentais são princípios.  

(...) admite-se que eles são mandamentos de otimização, isto é, normas que 
obrigam que algo seja realizado na maior medida possível, de acordo com 
as possibilidades fáticas e jurídicas. E a análise da proporcionalidade é 
justamente a maneira de se aplicar esse dever de otimização ao caso 
concreto. É por isso que se diz que a regra da proporcionalidade e o dever 
de otimização guardam uma relação de mútua implicação (SILVA, 2002, p. 
44). 

 
Os princípios são “mandamentos de otimização” que podem ser satisfeitos em 

diferentes graus. São normas que ordenam que algo seja cumprido na maior medida 

possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas existentes. São 

aplicados através da ponderação (ALEXY, 2013b). Havendo embate entre princípios 

a solução é o afastamento parcial de um em prol do outro, possibilitando o 

alargamento do grau de satisfação do princípio conflitante79. É possível concluir que 

                                                 
79

 Em estudo realizado sobre os direitos fundamentais na teoria de Robert Alexy, Paulo Roberto 
Barbosa Ramos e Diogo Diniz Lima, ao abordarem que os princípios e as regras são dotados de um 
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os “princípios expressam deveres prima facie, cujo conteúdo definitivo somente é 

fixado após sopesamento com princípios colidentes”80 (SILVA, 2002, p. 25). 

As regras são normas aplicadas por meio da subsunção, ordenam que algo 

seja cumprido na medida exata de suas prescrições, são “mandamentos de 

definição” (expressam deveres definitivos), possuem aplicação automática, impõe 

resultados. “São normas que comandam, proíbem ou permitem algo de forma 

definitiva” (ALEXY, 2014, p. 185). Se houverem duas regras aplicáveis ao mesmo 

caso, uma delas deverá ser considerada inválida. As regras não admitem graus 

diferentes de satisfação, se ela é válida e aplicável é exigível que o seu comando 

seja cumprido, e, de tal modo, a regra queda satisfeita. Caso contrário, se não 

houver o seu cumprimento, a regra não está satisfeita (ALEXY, 2013a). 

A construção em regras revela-se um problema na questão a restrições a 

direitos fundamentais. Se o tema for reservado à lei ordinária, será atribuído ao 

legislador o poder de interferir no direito fundamental que ficará limitado a uma 

reserva legislativa especial, perdendo a força de vincular o legislador. Já em relação 

aos direitos fundamentais garantidos sem reserva, aqueles que a constituição não 

restringe, a ponderação se revela inevitável, ou seja, o modelo de regras é arruinado 

pelo postulado da interpretação sistemática. Como visto, esse e outros problemas da 

dogmática dos direitos fundamentais podem ser solucionados pela construção em 

princípios, como comandos de otimização (ALEXY, 2014). 

A relação mútua existente entre princípio e proporcionalidade fundamenta a 

ideia de que a teoria dos princípios tem o seu foco na esfera dos direitos 

fundamentais. Assim, de forma cíclica, a máxima da proporcionalidade justifica a 

natureza de princípios dos direitos fundamentais e vice-versa (ALEXY, 2013b). A 

proporcionalidade pode ser vista como um postulado que informa a aplicação de 

todos os demais princípios da Constituição de forma que todo princípio, ao ser 

aplicado, deve ser aplicado com embasamento na máxima da proporcionalidade. 

                                                                                                                                                         
distinto caráter prima facie, fixaram que: “os princípios não possuem extensão do conteúdo 
determinável inicialmente, as regras o possuem. Deste modo, a concepção primária que se faz de um 
princípio, no que toca a possibilidade de sua aplicação ao caso concreto, é revestida de grande 
incerteza. As regras, em razão da extensão do conteúdo estar bem determinada o que exige a 
satisfação do imperativo deôntico que contém, expõem um grande grau de certeza em relação ao seu 
objeto e a sua concretização” (RAMOS e LIMA, 2012, p. 76). 
 
80

 “A determinação da medida comandada de cumprimento de um princípio em relação às exigências 
de um princípio oposto é a ponderação. Por essa razão a ponderação é a forma de aplicação 
específica do princípio” (ALEXY, 2014, p. 185).  
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A proporcionalidade não está expressamente consagrada no texto da 

Constituição Federal de 1988, trata-se de uma máxima (ou regra) implícita. Emana 

do fato de os direitos fundamentais, de forma geral, serem princípios, e não regras81.  

Em alguns casos o STF fundamenta a proporcionalidade com base no art. 5º, LIV da 

CRFB. Parte da doutrina, como Luís Roberto Barroso e Gilmar Ferreira Mendes, 

encontra o fundamento no princípio do Estado de Direito. Outros fundamentam a 

proporcionalidade nos mais diversos dispositivos constitucionais (exs.: art. 1º, caput, 

I, III e art. 5º, II, XXXIV, “a”, XXXV, LXVIII, LXIX, LXII). Paulo Bonavides entende que, 

por decorrer do regime e dos princípios adotados na Constituição, a 

proporcionalidade integra o direito positivo brasileiro por meio do art. 5º, §2º, da 

CRFB. Contudo, apesar da tentativa de uma fundamentação jurídico-positiva, “a 

exigibilidade da regra da proporcionalidade para a solução de colisões entre direitos 

fundamentais não decorre deste ou daquele dispositivo constitucional, mas da 

própria estrutura dos direitos fundamentais” (SILVA, 2002, p. 43). 

A proporcionalidade e suas sub-regras são aplicadas por meio da subsunção. 

É justaposta de forma constante e sem variações, pois não entra em conflito com 

outras normas princípios. A proporcionalidade não deve ser encarada como mero 

sinônimo de razoabilidade82. Versa uma regra (e não um princípio) de interpretação 

e aplicação dos direitos fundamentais nas hipóteses em que um desses direitos tem 

que ser restringido à aplicação de outro. Tem o condão de evitar que restrições a 

direitos fundamentais tomem dimensões desproporcionais (“restrição às restrições”). 

Nesta busca, como sub-regras (ou máximas parciais ou submáximas), aparecem a 

                                                 
81

 “A Constituição não prevê a aplicação da regra da proporcionalidade. E, por uma razão lógica, se 
não a prevê, também não pode abrir exceções e dizer quando ela não é aplicável. Se se entende, no 
entanto, que a regra da proporcionalidade decorre logicamente do fato de os direitos fundamentais, 
em sua maioria, serem princípios, e não regras, não há como tentar afastar a aplicação da regra da 
proporcionalidade, sob o argumento de que não há previsão constitucional a respeito. Isso não 
significa, contudo, que, necessariamente, uma aplicação da proporcionalidade poderá autorizar a 
admissão de provas obtidas por meios ilícitos. Se se entende que essa vedação é uma regra, no 
sentido definido por Alexy (...) não haveria a possibilidade de sopesamento com outros princípios 
colidentes, porque regras, ao contrário dos princípios, não comportam sopesamento. Não haveria, por 
conseguinte, como relativizar a proibição das provas ilícitas por meio da aplicação da regra da 
proporcionalidade, pois essa só é aplicada quando há colisão entre princípios, não nos casos de 
conflitos entre regras” (SILVA, 2002, p. 45). 
 
82

 A proporcionalidade tem uma estrutura racionalmente definida, que se traduz na análise de suas 
três sub-regras; já a razoabilidade é um dos vários topoi dos quais o STF se serve, ou um mero 
exame de compatibilidade entre meios e fins (SILVA, 2002). 
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adequação (o meio tem que ser apto a alcançar o resultado83), a necessidade 

(determinado ato só poderá limitar um direito fundamental se não houver outro com 

potencial menos limitativo ao direito atingido, é um exame comparativo) e a 

proporcionalidade em sentido estrito (sopesamento, ponderação racional entre a 

importância da realização de um direito fundamental por meio da restrição de outro 

direito colidente, hipótese em que os fins não justificam os meios) (SILVA, 2002). 

 

3.2.1. Análise das três sub-regras da proporcionalidade 

Apesar de o STF praticamente ignorar as três sub-regras da 

proporcionalidade, esta análise é imprescindível84. Adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito denotam a ordem pré-definida em que as sub-

regras subsidiariamente se relacionam. Nem sempre, no controle do ato abusivo, o 

juiz procederá à análise das três. Assim, se o caso não for resolvido por meio da 

adequação passa-se à análise da necessidade e, se persistir a não resolução, 

analisa-se a proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, verifica-se que a 

proporcionalidade em sentido estrito é dirigida aos casos de maior complexidade 

(observa-se que os críticos do sopesamento não adotam a proporcionalidade em 

sentido estrito) (SILVA, 2002). 

A adequação pode ser entendida como uma relação entre meio e fim. Para 

que um ato seja considerado proporcional ele tem que ser adequado, o meio 

utilizado pelos Poderes Públicos tem que ser apto para atingir o fim almejado, do 

contrário o ato não é adequado e, sucessivamente, não é proporcional.  

Contudo, para que um ato seja considerado proporcional não basta ser 

adequado. A restrição de um direito fundamental só é legítima se entre os meios 

existentes for utilizado o menos gravoso possível. Para que o Poder Público possa 

restringir legitimamente a liberdade individual, esta restrição tem que ser justificada, 

                                                 
83

 Para Luís Virgílio Afonso da Silva (2002), adequado não é apenas aquele meio que realiza 
completamente o objeto, mas também o meio que fomenta ou promove a realização do objetivo. 
 
84

 Os exames da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito são referidos 
por Gilmar Ferreira Mendes quando da exposição teórica acerca do tema. No entanto, esses exames 
não quedam presentes quando da análise da aplicação da suposta proporcionalidade pelo STF. 
Nesta linha, sobre a decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 10.248/93 do Estado do 
Paraná, Luís Virgílio Afondo da Silva destaca que: “não há como não se perguntar se os dispositivos 
considerados inconstitucionais – não só nessa, mas em várias outras decisões em que se recorreu à 
regra da proporcionalidade – foram considerados inadequados, desnecessários ou desproporcionais 
em sentido estrito. Não se sabe” (SILVA, 2002, p. 34). 
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se a restrição não se justificar significa que houve um ato desnecessário, logo um 

ato desproporcional. 

A adequação e a necessidade não versam sobre a ponderação, são 

submáximas que objetivam evitar dispensáveis limitações em direitos fundamentais 

sem prejuízos para outros princípios (otimalidade de Pareto85)86, demandam uma 

otimização diante das possiblidades fáticas (ALEXY, 2013b). Sobre a relação entre 

esse melhor aproveitamento relativo às possibilidades fáticas e a regra da 

proporcionalidade, Luís Virgílio Afonso da Silva explica que: 

As possibilidades fáticas dizem respeito às medidas concretas que podem 
ser utilizadas para o fomento e a proteção de direitos fundamentais. Se para 
o fomento do princípio P1, há duas medidas estatais, M1 e M2, que são 
igualmente adequadas para esse fim, mas M1 restringe um outro direito 
fundamental P2, é de se admitir que a otimização desse princípio P2 exija 
que seja empregada a medida M2. Essa consequência da otimização de P2 
em relação às possibilidades fáticas presentes nada mais é do que a já 
analisada sub-regra da necessidade (SILVA, 2002, p. 44). 
 

Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito denota que, para um ato ser 

considerado proporcional, além de adequado e necessário, os benefícios devem ser 

maiores que os custos. Demanda uma otimização diante das possibilidades 

jurídicas. Corresponde a uma lei de ponderação: quanto maior for a intervenção em 

um determinado direito maiores hão de ser os motivos que justifiquem essa 

intervenção87. 

A adequação e a necessidade referem-se à relativização das possibilidades 

reais. A análise da adequação pode ser exemplificada com a limitação da liberdade 

de comércio por uma medida que, visando promover a proteção dos consumidores, 

apresente inapropriada para obtenção do resultado. Neste caso, é possível 

descartar a medida sem lesionar o consumidor, a otimização entre a liberdade de 

comércio e a defesa do consumidor permite que a medida não seja utilizada. Na 

                                                 
85

 Eficiência ou ó(p)timo de Pareto é um conceito de economia desenvolvido pelo italiano Vilfredo 
Pareto. De acordo com Senna (2014, p. 106) "uma situação econômica é ótima no sentido de Pareto, 
caso não seja possível melhorar a situação de um agente, sem degradar a situação de qualquer outro 
agente econômico". 
 
86

 “Com isso trata-se de se, com base nas possibilidades fáticas, podem ser evitados custos para os 
direitos fundamentais sem que surjam custos para os fins do legislador, ou seja, trata-se da 
otimalidade de Pareto. Isso é essencialmente menos problemático que a ponderação, que avalia qual 
lado deve suportar os custos” (ALEXY, 2014, p. 192). 
 
87

“Tentei abranger, na “teoria dos direitos fundamentais”, compreensivamente a estrutura da 
ponderação com a ajuda de duas leis: a lei de colisão e a lei de ponderação. Aqui interessa apenas a 
última. Ela prescreve o seguinte: “Quanto maior é o grau de não realização ou restrição de um 
princípio, maior deve ser a importância da realização do outro”” (ALEXY, 2013b, p. 26). 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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análise da necessidade, a medida será vedada se houver alternativa que, com 

menos restrição à liberdade de comércio, atinja a mesma finalidade de proteção ao 

consumidor (ALEXY, 2005). Assim, na busca pela proteção do consumidor contra a 

incidência deste em erro, por exemplo, uma medida que proíbe a venda de relógio 

de latão se mostra mais invasiva à liberdade de comércio do que uma medida 

alternativa que obrigue o fornecedor a detalhar a natureza do produto, de forma que 

o consumidor não confunda com um relógio de ouro.  O exemplo traz uma medida 

alternativa apta a atingir a mesma finalidade, revelando a desnecessidade da 

primeira medida. 

As possibilidades jurídicas são determinadas, afora regras, essencialmente 

por meio de princípios concorrentes. Esse é o campo da ponderação já que a 

ponderação consiste em nada mais do que a otimização relativa a princípios 

concorrentes. A teoria dos princípios é, por isso, uma teoria da ponderação. (ALEXY, 

2013b, p. 26). 

A proporcionalidade em sentido estrito é um comando de ponderação ou 

sopesamento. É dirigida aos casos mais complexos, existência de conflitos entre 

direitos fundamentais e a busca, diante das possibilidades jurídicas existentes, da 

efetivação no melhor grau de realização. Trata-se de técnica utilizada para 

selecionar a melhor alternativa para se atingir o objetivo determinado. 

Quando dois ou mais direitos fundamentais colidem, a realização de cada 
um deles depende do grau de realização dos demais e o sopesamento 
entre eles busca atingir um grau ótimo de realização para todos. A 
otimização de um direito fundamental, nesse caso, vai depender das 
possibilidades jurídicas presentes, isto é, do resultado do sopesamento 
entre os princípios colidentes, que nada mais é do que a sub-regra da 
proporcionalidade em sentido estrito (SILVA, 2002, p. 44). 
 

A respeito dos estágios em que a ponderação pode ser separada, Alexy 

procede a julgamentos racionais acerca da intensidade da interferência, dos graus 

de relevância e, por fim, da relação entre ambos. 

A Lei da Ponderação demonstra que a ponderação pode ser separada em 
três estágios. O primeiro estágio é uma questão de estabelecer o grau de 
não satisfação, ou de prejuízo, do primeiro princípio. Ele é seguido por um 
segundo estágio, no qual a importância da satisfação do princípio oposto é 
estabelecida. Finalmente, o terceiro estágio responde à questão de se a 
importância da satisfação do princípio opositor justifica, ou não, o prejuízo 
ou a não satisfação do primeiro princípio (ALEXY, 2013a, p. 29). 
 

Cumpre observar que, os casos difíceis são aqueles que comportam mais de 

uma solução possível e razoável. Nesta conjectura, a saída é a ponderação e o 

controle da racionalidade da decisão se dá por meio da argumentação, ou seja, a 
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criação dessa nova norma jurídica que regulará o problema concreto submetido ao 

judiciário acarreta o dever de fundamentação. Caso contrário, essa atuação criativa 

do Poder Judiciário violaria a separação dos poderes, uma vez que ao juiz 

competiria a aplicação em concreto do enunciado elaborado em abstrato pelo Poder 

Legislativo88 (BARROSO, 2006)89. 

No entanto, ainda é comum o STF decidir, de forma meramente retórica, “à 

luz do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade”, como se fossem sinônimos 

(proporcionalidade como apelo à razoabilidade). O tribunal, sem estruturar a 

importância da proporcionalidade na solução de conflito entre direitos fundamentais, 

limita a apenas citá-lo sem a devida fundamentação. Ocorre que, a regra da 

proporcionalidade é mais ampla do que a da razoabilidade, uma vez que esta 

corresponde tão somente à primeira sub-regra da proporcionalidade – a exigência 

de adequação. Assim, de forma geral, quando o Supremo fala em princípio da 

proporcionalidade, tecnicamente se está fazendo uma análise de razoabilidade 

(SILVA, 2002). 

(...) a partir do momento em que o STF sustenta que a regra da 
proporcionalidade tem "fundamental importância para o deslinde 
constitucional da colisão de direitos fundamentais", e assim o faz não com o 
intuito de se manter meramente no plano retórico, isto é, de recorrer a um 
topos - como acontece quando menciona o princípio da razoabilidade -, mas 
com o expresso intuito de ir além, e passar para o plano da aplicação 
sistemática e estruturada de um modelo pré-existente, é de se esperar, 
então, que dele seja cobrada coerência (SILVA, 2002, p. 46). 
 

                                                 
88

 Sobre a fundamentação como meio apto a legitimar a atividade criativa do Poder Judiciário, Luís 
Roberto Barroso assevera que, “para assegurar a legitimidade e a racionalidade de sua interpretação 
nessas situações, o intérprete deverá, em meio a outras considerações: (i) reconduzi-la sempre ao 
sistema jurídico, a uma norma constitucional ou legal que lhe sirva de fundamento – a legitimidade de 
uma decisão judicial decorre de sua vinculação a uma deliberação majoritária, seja do constituinte ou 
do legislador; (ii) utilizar-se de um fundamento jurídico que possa ser generalizado aos casos 
equiparáveis, que tenha pretensão de universalidade: decisões judiciais não  devem  ser  casuísticas;  
(iii)  levar  em  conta  as conseqüências práticas que sua decisão produzirá no mundo dos fatos” 
(BARROSO, 2006, p. 28/29). 
 
89

 Em consonância com Karl Larenz (1997, p. 212), “argumentar significa fornecer fundamentos, que 
permitam a uma afirmação apresentar-se como justificada, pertinente ou pelo menos discutível. Os 
fundamentos, para atingirem esse fim, tem de ser conformados de tal modo que convençam os 
participantes na discussão, cuja existência se pressupõe, e que permitam suplantar os contra-
argumentos por eles aduzidos. Quem idealizar uma teoria da argumentação jurídica pensa, antes do 
mais, na discussão de questões jurídicas perante os tribunais, na sala de audiências ou na literatura 
juscientífica. E evidente que o achamento do veredicto judicial, bem como a imposição de uma 
opinião na doutrina, se efetiva em regra por via de um discurso. Isto da a entender que de fato as 
fundamentações jurídicas se consubstanciam em formas e cadeias de argumentação (...) Aqui não se 
trata apenas do argumento <<mais forte>>, mas de um processo ordenado de pensamento, que 
possa alcançar que pontos de vista essenciais não foram deixados fora de consideração”. 
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Apesar da proporcionalidade, nos termos preconizados por Alexy e analisado 

neste trabalho, ser estabelecida como uma regra, aplicável por subsunção, uma 

observação se torna de extrema importância: não se pode ignorar que comumente a 

expressão “princípio” não é utilizada como uma não regra90.  

Mais importante do que a ingênua ambição de querer uniformizar a 
utilização do termo “princípio” é deixar claro que ele, na expressão “princípio 
da proporcionalidade", não tem o mesmo significado de “princípio” na 
distinção entre regras e princípios, na acepção da teoria de Robert Alexy 
(SILVA, 2002, p. 26). 

 

3.3. Debate acerca da teoria da argumentação 

Ao propor uma hermenêutica fortemente antirrelativista e antidiscricionária, 

Lênio Streck combate a figura do sujeito “solipsista”. Por depender da 

discricionariedade do julgador, e outras questões envolvendo o ativismo91, o 

decisionismo e o subjetivismo92, o citado autor (2013a, p. 55) critica a teoria da 

argumentação jurídica afirmando que “(...) em regimes e sistemas jurídicos 

democráticos, não há (mais) espaço para que “a convicção pessoal do juiz” seja o 

“critério” para resolver as indeterminações da lei, enfim, “os casos difíceis””. O 

protagonismo do juiz, o poder discricionário e a falta de uma teoria da decisão 

(ausência de critérios) são pontos desaprovados. O “juiz ideal” seria aquele contra o 

papel protagonista, o instrumentalismo, o pamprincipialismo e o livre convencimento 

(STRECK, 2014b). Nesse contexto, o “decido conforme minha consciência”, 

produzindo decisões em que primeiro se decide para depois fundamentar 

juridicamente, não é um argumento democrático (STRECK, 2014c). Não há direito 

                                                 
90

 “Quando fala em princípio da proporcionalidade, o termo “princípio" pretende conferir a importância 
devida no conceito, isto é, à exigência da proporcionalidade. Em vista disso, e em vista da própria 
plurivocidade do termo “princípio”, não há como esperar que tal termo seja usado somente como 
contraposto a regra jurídica. Não há como querer, por exemplo, que expressões como “princípio da 
anterioridade" ou “princípio da legalidade" sejam abandonadas, pois, quando se trata de palavras de 
forte carga semântica, como é o caso do termo “princípio", qualquer tentativa de uniformidade 
terminológica está fadada ao insucesso” (SILVA, 2002, p. 26). 
 
91

 Diferente da judicialização, no ativismo, além das hipóteses em que o Judiciário decide em 
desconformidade com a lei, também ocorre o ativismo quando, por meio de juízos morais e éticos, o 
julgador faz as vezes do legislador (STRECK, 2014e). 
 
92

 Em “jurisdição constitucional e decisão jurídica”, o autor expõe que: "com efeito, a teoria da 
argumentação não conseguiu fugir do velho problema pelo subjetivismo: a discricionariedade, 
circunstância que é reconhecida pelo próprio Alexy: "Os direitos fundamentais não são um objeto 
passível de ser dividido de uma forma tão refinada que inclua impasses estruturais - ou seja, 
impasses reais no sopesamento -,de forma a torná-los praticamente sem importância. Neste caso, 
então, existe uma discricionariedade para sopesar, uma discricionariedade tanto do Legislativo 
quanto do Judiciário"" (STRECK, 2013b, p. 233). 
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sem paradigmas filosóficos. “Dizer que o juiz decide conforme sua consciência retira 

o caráter institucional e político que reveste as decisões do Poder Judiciário (...) e 

isso não dá segurança para ninguém” (STRECK, 2014d). 

Na teoria da decisão, o que se defende, como democracia, que se faz a partir 

de responsabilidade política, é o controle epistemológico da subjetividade do juiz 

pela intersubjetividade. Direito não é filosofia moral93. Com base em Dworkin, Streck 

(2014d) infere que o juiz decide por princípios e não por políticas ou por 

moral(ismos). É preciso haver integridade e coerência em uma decisão judicial, pois 

decidir não significa escolher. Ao escolher, é possível errar. 

(...) qual é o papel de um juiz? Decidir não é escolher. Escolhas são da 
ordem de nossa razão prática. Escolhe-se entre ir ao cinema ou ao futebol. 
Mas quando o juiz decide (judicialmente falando) deve fazê-lo a partir do 
Direito. Evidente que a decisão não é um ato subsuntivo (a subsunção 
sequer se sustenta filosoficamente; subsunção é tão fictícia quanto a 
sustentação da verdade real). Mas a decisão tampouco é um ato arbitrário. 
O juiz não é escravo da lei... Óbvio isso. Mas, por favor, ele tampouco é 
dono da lei (ou da Constituição ou do conceito de religião ou do conceito de 
cultura ou do conceito de preconceito ou do conceito de discurso de ódio...) 
(STRECK, 2014c). 
 

No Brasil, a proporcionalidade é aplicada diretamente (por subsunção), ou 

seja, como regra e não como princípio. A ponderação é utilizada por meio da 

aplicação direta da proporcionalidade. A "razoabilidade e/ou proporcionalidade como 

ato voluntarista do julgador" e a "crença de que os casos difíceis se resolvem 

discricionariamente", são exemplos empregados por Streck (2013a) para demonstrar 

onde a consciência ou a convicção pessoal do julgador são utilizadas como vetores 

interpretativos. Para o citado autor, a livre convicção e a fundamentação nas provas 

processuais são pontos contraditórios. 

No direito, a escolha, por ser parcial, é definida como discricionariedade que, 

não raramente, deságua na arbitrariedade. Afirmar que, diante de casos difíceis, o 

juiz possui discricionariedade, é o mesmo que permitir uma escolha por 

conveniência diante das várias soluções apresentadas ao caso (STRECK, 2013a). 

(...) a discricionariedade pregada e defendida pela maior parte da teoria do 
direito – em especial as teorias procedurais-argumentativas – é exatamente 
a que se confunde com a arbitrariedade. Nelas, o afastamento da 
arbitrariedade é argumento e álibi teórico para a justificação da 

                                                 
93

 “Direito é um conceito interpretativo e é aquilo que é emanado pelas instituições jurídicas, sendo 
que as questões a ele relativas encontram, necessariamente, respostas nas leis, nos princípios 
constitucionais, nos regulamentos e nos precedentes que tenham DNA constitucional, e não na 
vontade individual do aplicador. Portanto, direito não é moral. Não é religião. Não é futebol. Não é 
política” (STRECK, 2014c). 
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discricionariedade (retome-se, sempre, admissão da “necessidade da 
discricionariedade” para que o intérprete possa ponderar, conforme 
defendem Robert Alexy e Prieto Sanchís, para falar apenas destes) 
(STRECK, 2013a, p. 72). 

 

 Para Lênio Streck (2013a), por meio da ponderação94, diferentes respostas, 

para casos idênticos, podem ser encontradas95. 

(...) merecem especial cuidado as decisões que lançam mão especialmente 
da “razoabilidade” (com ou sem “ponderação de valores”), argumentação 
que se transformou em autêntica “pedra filosofal da hermenêutica” a partir 
desse caráter performativo. Excetuando os casos em que, teleologicamente, 
decisões calcadas na ponderação de valores podem ser consideradas 
corretas ou adequadas à Constituição (o que por si só já em um problema, 
porque a interpretação não pode depender dessa “loteria” de caráter 
finalístico), a maior parte das sentenças e acórdãos acaba utilizando tais 
argumentos como um instrumento para o exercício da mais ampla 
discricionariedade (para dizer o menos) e o livre cometimento de ativismos 
(STRECK, 2013a, p. 50). 
 

Apesar da discordância com a teoria desenvolvida por Alexy (embasada no 

racionalismo discursivo e analítico), Streck alerta que a ponderação por ele 

desenvolvida não impõe uma escolha direta. Os princípios são deontológicos. 

Contudo, comumente, são ponderados como valores. 

(...) A ponderação – nos termos propalados por seu criador, Robert Alexy – 
não é uma operação em que se colocam os dois princípios em uma balança 
e se aponta para aquele que “pesa mais” (sic), algo do tipo “entre dois 
princípios que colidem, o intérprete escolhe um” (…). Na verdade, a 
ponderação é um procedimento que serve para resolver uma colisão em 
abstrato de princípios constitucionais. Dessa operação resulta uma regra – 
regra de direito fundamental adscripta – essa sim, segundo Alexy, apta a 
resolução da demanda da qual se originou o conflito de princípios. E um 
registro: essa aplicação da regra de ponderação se fará por subsunção (por 
mais paradoxal que isso possa ser) (STRECK, 2013a, p. 51/52). 

 

A Teoria da Decisão é proposta em um contexto democrático de legitimação, 

resguardando a atividade decisória (STRECK, 2014). Essa teoria, complementado a 

teoria da interpretação, representa uma blindagem às discricionariedades e 

ativismos.  “(...) Há um direito fundamental a uma resposta correta, entendida como 

“adequada à Constituição” (...) A tese por mim defendida somente tem sentido na 

                                                 
94

 A ponderação se distância da "hermenêutica filosófica, da teoria integrativa dworkiniana e do 
antirrelativismo habermasiano" (STRECK, 2013a, p. 27). 
"O ponto central do combate de Dworkin diz respeito ao poder discricionário que Hart atribui aos 
juízes para solver aquilo que ele chamava de casos difíceis. Note-se: o autor, tido na unanimidade 
como um dos corifeus do chamado pós-positivismo, é um antidiscricionário convicto (e, como 
corolário necessário, antirrelativista) (...)" (STRECK, 2013b, p. 199). 
 
95

 "Tão grave é essa problemática que, aos poucos, a regra da ponderação proposta por Alexy foi 
transformada em um "princípio" (sic). Para piorar a situação, a aludida "ponderação" é aplicada 
diretamente pelos "intérpretes"' colocando um "princípio (ou valor)" em cada prato da balança (sic), 
para, ao final, exsurgir o resultado: o valor (sic) que será preponderante" (STRECK, 2013b, p. 197). 
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democracia e sob a égide de uma Constituição compromissória” (STRECK, 2013a, 

p. 95). 

De acordo com Streck, dispositivos que permitem discricionariedades e 

decisionimos são incompatíveis com uma leitura hermenêutica do sistema jurídico 

(não recepcionados pela Constituição). Neste sentido, tem-se o exemplo do art. 4º 

da LINDB.  

É preciso ter claro que, na era dos princípios e do Constitucionalismo 
Contemporâneo, tudo está a indicar que não é mais possível falar em 
“omissão da lei” que pode ser “preenchida” a partir da analogia, costumes 
(...) a força simbólica de(sses) dispositivos (...) enfraquece sobremodo o 
valor da doutrina na construção do conhecimento jurídico, com o 
consequente fortalecimento do papel do aplicador da lei. Ponto para o 
protagonismo judicial (STRECK, 2014f). 
 

De outro lado, George Marmelstein Lima (2014), apesar de adotar a teoria 

dos princípios96, reprime o modo como ela vem sendo adotada pela jurisprudência 

brasileira que, sem o devido cuidado na fundamentação jurídica, deságua em um 

decisionismo judicial, onde os princípios constitucionais transformam-se em 

“varinhas de condão”. Assim, em “Alexy à Brasileira ou a Teoria da Katchanga”, texto 

criticado por Lênio Streck97, o autor assevera que “entre nós, vigora a teoria da 

Katchanga, já que ninguém sabe ao certo quais são as regras do jogo. Quem dá as 

cartas é quem define quem vai ganhar, sem precisar explicar os motivos”. 

Lima (2014) acrescenta que, proporcionalidade, por si só, não é suficiente na 

tomada da decisão. A ponderação não deve ser utilizada como um mecanismo que 

                                                 
96

O citado autor concorda que Alexy parte das seguintes premissas: a) os direitos fundamentais 
possuem estrutura de princípios, são mandamentos de otimização que, dentre das possibilidades 
fáticas e jurídicas do caso concreto, devem ser efetivados na maior medida possível; b); em um 
sistema comprometido com os valores constitucionais os direitos fundamentais não são absolutos; c) 
a ponderação é uma técnica indispensável à solução da colisão de princípios; d) a fundamentação 
com espeque na argumentação jurídica tem o condão de evitar decisões arbitrárias. Entretanto 
destaca que, apesar das teorias da argumentação e da relativização dos direitos fundamentais fazem 
parte do discurso judicial do Supremo Tribunal Federal, a fundamentação racional da decisão vem 
sendo negligenciada (LIMA, 2014). 
 
97

Em “Estória da Katchanga Real”, Lênio Streck (2014a) atribui a autoria a Luis Alberto Warat: (...) “a 
“Katchanga real” é um estória que transformamos em metáfora, com o objetivo de explicar o papel 
poderoso (e perigoso) da interpretação do direito e dos princípios”. Contudo, a crítica de Streck é 
dirigida à parcial condenação da “ponderação à brasileira”. Isto porque, a análise de George 
Marmelstein Lima diz respeito à ausência de uma fundamentação jurídica racional no uso do 
sopesamento. Streck (2014a) condena a ponderação desde a sua formulação original, para ele a 
ponderação e a discricionariedade são irmãs siamesas. “A versão da Katchanga que circula por aí é 
impertinente (no sentido de que não pertine), porque isso não é uma peculiaridade da “ponderação à 
brasileira”. Longe disso. O “mito Katchangal” está presente na própria teoria de Alexy e no elemento 
decisionista inerente ao seu procedimento ou fórmula da ponderação. Por que poupar a tese de 
Alexy?”. 
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desobrigue a fundamentação por parte do julgador, mas sim como um mecanismo 

que reforce a carga argumentativa da decisão. O julgamento da ADI n. 855-2/PR, 

que será melhor analisado na sequência, merece destaque, pois, sem apontar os 

aspectos da proporcionalidade que foram violados pela Lei 10.248/9398, do Estado 

do Paraná, o STF a declarou inconstitucional por ser irrazoável e não proporcional. 

Dentre as objeções levantadas contra a construção dos direitos fundamentais 

em princípios, Alexy (2014) considera como mais importante as "teóricos-

argumentativas" que questionam a ponderação como uma fundamentação ou 

argumentação racional, podendo desaguar em subjetividade, arbitrariedade e 

decisionismo. O combate a esta objeção está ligado ao conhecimento da estrutura 

da ponderação. Como visto acima, as máximas parciais da adequação e da 

necessidade referem-se à otimização em relação às possibilidades fáticas. Já a 

máxima parcial da proporcionalidade em sentido estrito, relacionada à ponderação, 

refere-se às possibilidades jurídicas, avalia qual lado deve suportar os custos. De 

acordo com a lei da ponderação, "quanto maior o grau de descumprimento ou de 

interferência em um princípio, maior deve ser a importância do cumprimento do outro 

princípio" (ALEXY, 2014, p. 192). Assim, a citada objeção é rechaçada pela 

possibilidade de emissão de juízos racionais sobre a intensidade da interferência, o 

grau da importância da razão justificadora da interferência e a relação de um com o 

outro. 

A ponderação prova-se como uma forma de argumento do discurso jurídico 
racional, o que é suficiente para enfraquecer a objeção da irracionalidade 
especificamente voltada contra a ponderação (...) a objeção da 
irracionalidade, da qual todo o resto depende, pode ser eliminada. Com isso 
dá-se o passo mais importante para a defesa da construção dos direitos 
fundamentais em princípios (ALEXY, 2014, p. 197). 

 

A teoria do discurso, defendendo que entre a provabilidade (qualidade de algo 

poder ser provado) e a arbitrariedade existe a racionalidade (razoabilidade), afasta a 

objeção da irracionalidade. Uma proposição prática ou normativa somente será 

considerada correta se puder resultar de um discurso prático racional. A liberdade e 

a igualdade são garantidas a todos no discurso, podendo questionar e defender 

qualquer afirmação. Um dos problemas que confrontam a teoria do discurso é o fato 

de nem sempre produzir uma única resposta correta. Entretanto, são impostas 

algumas exigências normativas. Assim, a base para a justificação dos direitos 

                                                 
98

 Trata-se de uma lei que, obedecendo as regras do procedimento legislativo, cuidou da defesa do 
consumidor. 
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humanos são os valores da liberdade e da igualdade expressados pelas regras do 

discurso (ALEXY, 2014). 

“Os direitos humanos podem portanto ser considerados discursivamente 
necessários. Isso implica que uma negação dos direitos humanos é 
discursivamente impossível (...) Um juízo é meramente possível 
discursivamente quando uma pessoa pode fundamentá-lo sem violar 
qualquer regra ou princípio do discurso, ao passo que outra pessoa pode, 
ao mesmo tempo, fazer o mesmo em relação ao juízo contraditório desse 
mesmo juízo. Em tal caso, juízos incompatíveis são apoiados por razões. 
Portanto, o desacordo é, como afirma John Rawls, um “desacordo 
razoável”. Pode-se denominar esse problema o “problema do conhecimento 
prático”” (ALEXY, 2014, p. 361). 

 

Ademais, não obstante as críticas do Streck aqui apreciadas, o cerne dos 

direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana. São direitos individuais, 

políticos e sociais que, dirigidos ao Estado e aos particulares, objetivam concretizar 

a dignidade, a liberdade e a igualdade entre as pessoas. Diante de tamanha 

relevância, os direitos fundamentais precisam ser efetivados substancialmente e não 

apenas em seu aspecto formal. Não se pode afastar do caráter de relatividade dos 

direitos fundamentais, esses direitos podem entrar em choque com outros direitos 

também fundamentais e, desta feita, abre espaço à interpretação do magistrado a 

quem caberá ajustar a norma ao caso concreto. 

De tal modo, considerando a relação dos direitos fundamentais com a teoria 

dos princípios, ou melhor, a exteriorização dos direitos fundamentais através de 

princípios tem-se que, ao contrário das regras que devem ser cumpridas na exata 

medida de sua determinação por meio da subsunção, os princípios admitem 

diferentes graus de satisfação e são aplicados por meio da ponderação. 

Portanto, conforme a doutrina de Robert Alexy, dentro das possibilidades 

fáticas e jurídicas, os princípios (normas que têm sua aplicação informada pelo 

postulado da proporcionalidade) devem ser realizados na maior medida possível. 

Perante tal premissa, tem-se a autorização para, mediante a ponderação, um dos 

princípios conflitantes ser afastado parcialmente permitindo a expansão de 

satisfação do outro. 

Diante desse panorama, cabe ao Poder Judiciário ponderar e resolver esses 

casos em que mais de uma solução se apresenta como possível e razoável, 

inclusive para efetivar direitos das minorias. Isto porque a democracia, analisada 

nesse trabalho também como um direito fundamental, não se legitima apenas em 

relação a vontade da maioria, mas igualmente quando os demais valores jurídicos 

são observados. 
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Por este motivo, a jurisdição inova no ordenamento jurídico adequando a 

norma prevista abstratamente pelo legislador ao caso concreto. Tal atividade criativa, 

mesmo quando afasta uma norma que expressa a vontade da maioria nos termos da 

democracia representativa, legitima-se democraticamente com espeque no debate, 

na argumentação e na fundamentação embebida por outros valores também 

tutelados como direitos fundamentais, ainda que contrário à vontade da maioria99. 

 

3.4. ADI n. 855-2/PR – pontos relevantes 

A Lei n. 10.248/93 do estado do Paraná determinou a pesagem do botijão de 

gás, no ato da venda, na frente do consumidor. Constatada diferença a menor entre 

o conteúdo e a quantidade líquida, o consumidor teria direito ao abatimento 

proporcional no preço do produto. Neste contexto, a Confederação Nacional do 

Comércio ajuizou a ADI n. ADI 855-2/PR alegando que a citada lei ao regular o 

abastecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), adentrou em matéria de 

competência privativa da União (arts. 22, IV e VI, e parágrafo único; 25, §2º e 238 da 

CRFB). Um dos fundamentos, apoiado em laudo do INMETRO e em parecer do 

jurista Caio Tácito100, apontou violação ao princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade “a que também o legislador deve estar adstrito”, pois teria agido com 

excesso de poder legislativo. 

O Governador do Estado do Paraná arguiu que a discutida lei visava evitar 

fraudes lesivas ao consumidor e que não pertence à União, privativamente, a 

competência pra legislar sobre proteção do consumidor101. Na mesma direção 

seguiu a manifestação do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

                                                 
99

 “As pesquisas realizadas pelo Brasilcon sobre o avanço da jurisprudência brasileira demonstram 
claramente: 1. O juiz brasileiro de 2003 sabe como concretizar cláusulas gerais, sem arbitrariedades, 
nem exageros, mesmo em um microssistema protetor como o CDC; logo, saberá realizar esta mesma 
concretização com as cláusulas gerais do CC/2002; 2. O uso reiterado das cláusulas gerais do CDC 
para relações interempresariais permite agora, facilmente, transpor estes avanços jurisprudenciais (e 
as cláusulas consideradas abusivas, por exemplo) para a aplicação do CC/2002” (MARQUES; 
BENJAMIM; MIRAGEM, 2004, p. 51). 
 
100

 "Representa típica manifestação de excesso do poder legislativo, na medida em que a norma 
editada importe contrariedade, incompetência e irrazoabilidade ou inadequação entre meios e fins” 
(BRASIL, 2014c). 
 
101

 De acordo com a manifestação do Governador do Estado do Paraná: “deve ficar claro que a 
efetividade da proteção do consumidor e a promessa constitucional insculpida no art. 5º, 
XXXII, ficarão comprometidas no caso de prevalecer a interpretação da Autora da ação de 
inconstitucionalidade (...) já é o momento dos empresários tomarem consciência de que devem 
suportar determinados encargos para o bem estar da coletividade” (negritei) (BRASIL, 2014c). 
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Paraná o qual ressaltou que, a citada lei, por não versar sobre energia e sistema de 

medidas, não violou competência da União. Igualmente, o Advogado Geral da União, 

em seu parecer, requereu a improcedência da ação de inconstitucionalidade. 

Por outro lado, a Procuradoria Geral da República opinou pela 

inconstitucionalidade da lei paranaense por entendê-la desproporcional. O parecer 

do Subprocurador Flávio Giron considerou a competência privativa da União para 

legislar sobre energia e sistema de medidas e destacou a inexistência de lei 

complementar delegando, aos Estados-membros, competência para legislar sobre 

“todo o ciclo de abastecimento do já mencionado gás liquefeito de petróleo, bem 

como sobre suas condições de fornecimento e as relações entre fornecedores e 

consumidores” (BRASIL, 2014c). 

Os ministros Octavio Gallotti, Nelson Jobim, Maurício Corrêa, Ilmar Galvão, 

Gilmar Mendes, Cezar Peluso e Ricardo Lewandowski também entenderam pela 

inconstitucionalidade da Lei n 10.248/93 do Estado do Paraná. O relator (Ministro 

Gallotti) enfatizou que a lei em questão invadiu área de competência privativa da 

União. Afirmou que o vício consiste na “invasão da competência privativamente 

conferida à União para legislar sobre energia (art. 22, IV)”. Questionou a 

“proporcionalidade” e a “razoabilidade” da disciplina legal, considerando as 

inovações onerosas e de duvidosos efeitos úteis. Igualmente, os ministros Nelson 

Jobim e Maurício Corrêa, limitando-se à falta de “razoabilidade” e ao “conteúdo 

irracional da lei”, votaram pela inconstitucionalidade. 

O Ministro Ilmar Galvão afirmou ter sérias dúvidas acerca da 

inconstitucionalidade da Lei n 10.248/93 do Estado do Paraná. Contudo, 

acompanhou o voto do relator e manifestou pela inconstitucionalidade102. 

Para o Ministro Ricardo Lewandowski, por ser um comércio de caráter 

nacional, a disciplina do tema deve se dar por lei federal. Ademais, além da violação 

do art. 22, IV, CRFB (referente à competência privativa da União para legislar sobre 

                                                 
102

 Importante destacar que, nesta ocasião, o Ministro Moreira Alves (BRASIL, 2014c) fez a seguinte 
observação: “Se fossem para pesar 500 ou 600 quilos, estaria certo, mas para 13 quilos considera-se 
desarrazoado? (...) com relação a não-razoabilidade, esse não me parece que ela ocorra. Se o 
botijão fosse de 5 quilos, seria inconstitucional? É inconstitucional porque é de 13 quilos? E se fosse 
de 10 quilos? Isso fica absolutamente a critério de total subjetivismo”. 
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“energia”), destacou que o comércio de gás liquefeito de petróleo (GLP) se enquadra 

no art. 238 da CRFB103, motivo pelo qual não cabe ao Estado-membro legislar. 

O Ministro Cezar Peluso observou que não houve repulsa ao parecer do 

INMETRO que, como ato administrativo, goza de presunção de veracidade. Neste 

sentido fixou que “o mecanismo concebido pela lei para proteger o consumidor é 

inviável e, de certo modo, ate danoso ao consumidor”. A desregulação das balanças, 

causada pelas trepidações dos caminhões nas vias públicas, ensejaria, em prejuízo 

ao consumidor, o caos na medição. Concluiu que, apesar da boa vontade do 

legislador em proteger o consumidor, a medida poderia não atingir esta finalidade. 

É inviável, por estas razões de ordem técnica: exigiriam balanças 
extremamente pesadas, sujeitas a desregulações, a demandar algum 
esforço dos consumidores para efeito de verificação, pois teriam de subir 
em caminhões, porque isso não poderia, evidentemente, ser transportado 
com facilidade, nem muito menos ser removido de um caminhão e depois 
reposto. Tudo isso gera certa dificuldade de ordem prática. Além disso, há 
ainda o risco de, por consequência de desregulação, resultar em dano do 
próprio consumidor (BRASIL, 2014c). 

 

Eros Grau (BRASIL, 2014c), sucessor do Ministro Maurício Corrêa, pontuou 

algumas observações sobre o tema: ao STF cabe julgar a constitucionalidade e não 

a qualidade da lei; o princípio da proporcionalidade denota um julgamento ao 

legislador, imputa um desvio de processo legislativo104; a proporcionalidade é um 

método de avaliar se houve ofensa ao texto constitucional e não um princípio. A 

declaração de inconstitucionalidade não deve se dá com fulcro na proporcionalidade, 

mas sim na violação de um dos direitos fundamentais considerados105. Fora das 

hipóteses em que haja violação de preceito constitucional, por parte do texto 

normativo, não cabe ao Supremo se manifestar acerca de conflito com a 

Constituição. Caso contrário, com base na proporcionalidade o tribunal poderia fazer 

o que bem entendesse.  

                                                 
103

 “Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e 
outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta 
Constituição” (BRASIL, 2015b). 
 
104

 Em relação a observação do Ministro Cezar Peluso de que “quando se invoca a proporcionalidade, 
se invoca num conflito de valores constitucionais”, bem como a do Ministro Carlos Brito que 
acrescentou tratar de um juízo de ponderação, o Ministro Eros Grau (BRASIL, 2014c) refutou dizendo 
que isto não está nem na lei nem na Constituição. 
 
105

 “Esta Corte deve decidir confrontando o texto normativo com o texto da Constituição. Não estamos 
aqui para exercer o controle da proporcionalidade das leis. Se o fizéssemos estaríamos a corrigir o 
legislador. Eu examinei vários acórdãos da Corte referidos a proporcionalidade e posso afirmar 
que sempre ha um texto constitucional confrontado com o texto normativo 
infraconstitucional” (negritei, texto proferido pelo Ministro Eros Grau) (BRASIL, 2014c). 
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Nesta direção, Grau entendeu que o preceito constitucional violado, como o 

exemplo da liberdade de exercício profissional, deveria ser explicitado de modo a 

fundamentar a inconstitucionalidade. “(...) vamos dar nome as coisas, e não falar 

simplesmente, por reducionismo sem cabimento. que é a proporcionalidade. Não é a 

proporcionalidade, é a liberdade (...) a ofensa não é à proporcionalidade. A ofensa é 

à liberdade da atividade econômica” (BRASIL, 2014c). 

Sobre a questão da proporcionalidade, o Ministro Gilmar Mendes destacou, 

em sede de liminar, que o fundamento da decisão foi relacionado à “questão de 

afronta substancial (...) de excesso de Poder Legislativo” e à competência do Poder 

Legislativo Estadual. O tribunal julgou com base na “inadequação da medida e ainda 

colocou em dúvida a sua necessidade” (BRASIL, 2014c). 

Para o Ministro Gilmar Mendes é necessário verificar a adequação, a 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito da lei. É preciso verificar se 

esta esvazia o conteúdo de direitos fundamentais. “Não há cogitar de reserva legal, 

senão de reserva legal proporcional”. 

(...) não me parece que, aqui, estejamos a invadir competências do 
legislador, mas simplesmente a cumprir esta tensão que, na verdade, é 
permanente: jurisdição constitucional e democracia; jurisdição constitucional 
e parlamento; jurisdição constitucional e separarão de Poderes; todas essas 
antinomias que se colocam. Mas esse é um dado inevitável (BRASIL, 
2014c). 
 

Em liminar o Ministro Pertence destacou que, na fixação do preço do gás já 

se inclui as sobras constantes dos botijões. Além disso, conforme manifestação do 

INMETRO, a ação das estradas poderia influenciar nas balanças e sua pesagem 

trazendo insegurança jurídica. 

Mendes também destacou a aplicação da “reserva legal proporcional na 

liberdade de exercício profissional106”. Se o legislador não atender ao princípio da 

proporcionalidade inexistirá reserva legal constitucional. Portanto, no Brasil, a 

proporcionalidade é entendida como o “devido processo legal na sua acepção 

substantiva”. Em outros sistemas, o princípio da proporcionalidade “reside na própria 

                                                 
106

 Nesta esteira e, também acerca do posicionamento do Ministro Eros Grau (supracitado), o Ministro 
Gilmar Mendes acrescentou que: “(...) talvez o primeiro e representativo caso de proporcionalidade na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tenha se dado na Representação n. 930, da relatoria do 
Ministro Rodrigues Alckmin, em que se cuidou da liberdade do exercício profissional do corretor de 
imóveis, quando o Supremo afirmou que, naquele caso, não era de se exigir a regulamentação 
daquela profissão. Portanto, nos estamos exatamente diante de um caso de reserva legal que, pelo 
menos a. priori, o Tribunal considerou inconstitucional ou desproporcional” (BRASIL, 2014c). 
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ideia dos direitos fundamentais” ou, ainda, “na própria ideia do Estado de Direito” 

(BRASIL, 2014c). 

Sobre o laudo do INMETRO que corrobora a ofensa ao princípio da 

proporcionalidade, destaca-se: 

(...) A utilização de balança, como preconiza a referida lei, seria prejudicial 
devido a necessidade de conterem dispositivos de predeterminação de tara, 
de nível, bem como travas especiais, tendo em vista que tais balanças, 
sendo especiais, trazem um grau elevado de desgaste e desregulagem que 
poderia prejudicar as medições (...) Cabe ainda acrescentar que, no caso 
das balanças que não fossem facilmente retiradas da carroceria, o 
consumidor teria de subir na mesma para acompanhar a pesagem (BRASIL, 
2014c). 
 

Em oposição, os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Menezes Direito 

votaram pela constitucionalidade da Lei n 10.248/93 do Estado do Paraná. De 

acordo com o Ministro Marco Aurélio (BRASIL, 2014c) há uma insuficiente tutela 

legal no sentido de proteger o consumidor quanto à verificação entre o produto 

consumido e o valor pago. O consumidor não adquire o botijão de gás, mas sim o 

seu conteúdo (peso e quantidade) que será efetivamente utilizado. Ainda a de 

ressaltar a competência concorrente dos Estados no tocante à responsabilidade por 

dano causado ao consumidor (art. 24, VIII, CRFB), bem como em relação às normas 

concernentes à produção e consumo (art. 24, V, CRFB). 

Para o citado ministro, o Brasil ainda está na construção da defesa do 

consumidor. Neste sentido, o Paraná exerceu a competência dirigida aos Estados-

membros no sentido de "reger o consumo, em si, de mercadorias e, também, a 

responsabilidade por dano causado ao consumidor, por quem comercializa um certo 

produto". Enfatizou que nas hipóteses em que o comerciante fornece diretamente o 

gás canalizado este tem a incumbência de colocar o respectivo relógio. Ainda 

acrescentou que a citada lei: 

assegura ao consumidor, na hipótese de deficiência, revelada na pesagem, 
um abatimento proporcional no preço, evitando-se, com isso, o 
enriquecimento sem causa do vendedor. Que ele responsabilize quem de 
direito, no caso, o distribuidor que lhe passou a própria mercadoria (...). Não 
vejo sequer uma razão de ser para se fulminar algo que busca a verdade e 
o equilíbrio do negócio jurídico (BRASIL, 2014c). 
 

O tema não passa pela indiscutível competência exclusiva da União para 

legislar sobre energia, bem como sobre sistema de medidas. Isto porque, não se 

discutiu o sistema de média do botijão de gás, pois este é vendido a peso. Em 

relação à falta de vício formal, Marco Aurélio destacou: 
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Essa é uma Lei que sinaliza até quanto à defesa da parte mais fraca na 
comercialização, que é o consumidor, e geralmente este, mesmo ludibriado 
em seu direito, deixa de exercer a cidadania; ele não vai ajuizar uma ação 
para reclamar a deficiência de um botijão de treze quilos ou treze quilos e 
meio. Não se pode também compelir o consumidor a ter o que caberia ao 
vendedor do produto, ou seja, a balança para demonstrar, nesse negócio 
jurídico, que o preço cobrado corresponde exatamente ao conteúdo 
anunciado no vasilhame (BRASIL, 2014c). 
  

Além de afirmar que o art. 4º da Lei n. 10.248/93107, do Estado do Paraná, se 

mantém de forma razoável, inexistindo vício, Aurélio (BRASIL, 2014c) destacou a 

constitucionalidade do parágrafo único do citado dispositivo que exige, aos postos 

revendedores, exibição, em local visível ao público, da tabela de preços de venda ao 

consumidor. 

Seguem-se os dispositivos. O primeiro compele à pesagem para que o 
consumidor tenha certeza de estar adquirindo o anunciado no conteúdo do 
botijão. O parágrafo único prevê a balança. Não me consta que essa 
balança seja descartável. Não me consta que, para cada bujão vendido, se 
tenha de ter uma balança especifica. É uma compra única servindo a um 
sem número de negócios (BRASIL, 2014c). 
 

O ministro também fixou que a medida, claramente adotada em defesa do 

consumidor, não ameaça a venda de botijões de gás em domicílio. Esta conclusão 

foi fundamentada em três pontos: facilidade de aquisição da balança; 

compatibilidade com a extensão do veículo; e, existência de balança em caminhões 

que vendem outras espécies de produtos pelas ruas (BRASIL, 2014c). 

Em consonância com o Ministro Menezes Direito, na ADI n. 2.359-ES 

(relatoria do Ministro Eros Grau), ajuizada contra “lei estadual que cuida da 

comercialização de vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis, alcançando 

gás liquefeito de petróleo”, o Plenário do STF entendeu que a matéria não conflitava 

com a Constituição Federal. No caso, o fundamento utilizado foi que a proteção dos 

consumidores é competência concorrente dos Estados-membros (BRASIL, 2014c). 

No caso da lei paranaense, há uma tutela aos direitos dos consumidores. 

Neste caso, a legislação, de fato, cuida de proteger os direitos dos 
consumidores no que concerne à pesagem, equipamentos que permitam a 
fiscalização pelo contribuinte com identificação do peso da embalagem e do 
peso líquido do produto, bem assim a tabela de preços (BRASIL, 2014c). 
 

Legislar sobre responsabilidade por dano ao consumidor, de acordo com 

Menezes Direito, está na competência concorrente dos Estados-membros. Logo, a 

                                                 
107

 “Art. 4º. Os botijões ou cilindros, na forma do Código de Defesa do Consumidor, deverão conter 
especificação, em lugar visível, sobre o peso da embalagem e o peso líquido do produto envasilhado. 
Parágrafo único. Os Postos revendedores de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo - deverão exibir em 
local visível para o público, a tabela de preços de venda ao consumidor, a qual deverá ser mostrada, 
quando solicitada, na entrega a domicílio”. 
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competência privativa da União em legislar sobre “energia” não veda a proteção aos 

consumidores em texto estadual. 

Veja-se que a lei estadual tratou exatamente de providências capazes de 
proteger o direito do consumidor com referência a comercialização do GLP. 
Não se pode restringir a competência do estado-membro em um regime 
federativo, ainda que impuro, com interpretação restritiva da vontade do 
constituinte (BRASIL, 2014c). 

 
Em linhas gerais, é possível concluir que o STF, por maioria, julgou 

procedente a citada ADI por entender presente, em relação à inconstitucionalidade 

formal, ofensa à competência privativa da União para legislar sobre o tema (arts. 22, 

IV e 238 da CRFB), bem como, no que diz respeito à inconstitucionalidade material, 

violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de 

direitos. Assim, as observações que serão feitas dizem respeito à ausência de vício 

formal e à inadequada utilização da máxima da proporcionalidade. 

Não passa despercebida a intenção do legislador paranaense em defender o 

consumidor de eventuais danos, em especial aqueles decorrentes de vício de 

quantidade do produto, que lhes diminuem o valor, possibilitando responsabilizar 

civilmente o fornecedor108. Considerando que este tema é disciplinado em leis 

federais, tem-se a regra do art. 24, §2º, da CRFB segundo o qual “a competência da 

União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 

Estados” (BRASIL, 2015b). Portanto, não se pode desprezar o art. 24, VIII, da CRFB 

que confere ao Estado-membro competência concorrente para legislar sobre 

responsabilidade por dano ao consumidor. Nesta linha de intelecção, questiona-se a 

existência de vício formal na citada lei. 

Quanto à tese de violação da proporcionalidade o julgamento não teve a 

profundidade necessária ao tema e sugerida pelos ministros Gilmar Mendes e Eros 

Grau. Neste ponto, o embate se deu, basicamente, em relação à defesa do 

consumidor, de um lado, e a liberdade do exercício profissional, de outro. Também 

foi ressaltada a possibilidade da medida legal não atingir os fins almejados e, assim, 

prejudicar o consumidor. Ocorre que, o tribunal não se debruçou sobre as três 

submáximas da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito), mencionadas por Gilmar Mendes em seu voto. 

                                                 
108

 Previsão contida tanto no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90, arts. 18 e 19) quanto 
na lei que dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de 
combustíveis (Lei n. 9.847/99, art. 18) 
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A devida análise da proporcionalidade na aplicação do direito ao caso 

analisado torna-se imperativa diante da necessidade de ponderação 

(proporcionalidade em sentido estrito) motivada pela colisão entre dois direitos 

fundamentais (liberdade de profissão e defesa do consumidor). 

Em relação à análise das sub-regras da proporcionalidade e a decisão do 

STF no julgado ora discutido, é possível concluir, em harmonia com Luís Virgílio 

Afonso da Silva (2002), os seguintes pontos: 

A. Adequação: apesar da medida empregada ter o condão de promover a 

defesa do consumidor, pois fomenta a realização dos fins visados, o STF acolheu 

entendimento contrário com espeque em parecer do INMETRO. 

B. Necessidade: após identificar o direito fundamental que será restringido 

(liberdade profissional), deve-se verificar a existência de medida alternativa (discutiu-

se a possibilidade de controle do peso dos botijões por amostragem) que, além de 

igualmente proteger o consumidor (garantir o pagamento exato do que foi 

consumido), seja de menor limitação ao direito que será cingido. No caso, constata-

se que, a exigência da pesagem é necessária por ser mais eficiente do que o 

controle por amostragem. 

C. Proporcionalidade em sentido estrito: apesar de entendimento contrário do 

STF, pode-se afirmar que, a mínima limitação na liberdade de iniciativa, verificada no 

caso analisado, é justificada pela necessidade de se garantir a defesa do 

consumidor. 

Não é raro que os direitos fundamentais, por serem relativos, apresentem-se 

em conflito com outros direitos de igual importância. Isso não pode significar um 

"cheque em branco" nas mãos do julgador para, em nome da ponderação, proferir 

qualquer decisão. A proporcionalidade, por si só, não é suficiente na tomada da 

decisão. A ponderação não deve ser utilizada como um mecanismo que desobrigue 

a fundamentação por parte do julgador, mas sim como um mecanismo que reforce a 

carga argumentativa da decisão. Assim, diante de "casos difíceis", mediante o 

controle da racionalidade da decisão, a ponderação, após o exame da adequação e 

da necessidade, é apta a levar à melhor solução possível e razoável. A 

argumentação e a fundamentação pautada em valores igualmente tutelados como 

direitos fundamentais legitima, democraticamente, a atividade criativa do julgador. 

Outro ponto importante a ser destacado é que, de forma geral, os votos se 

escudaram na defesa do consumidor. Nas manifestações contrárias à 
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constitucionalidade da citada lei é possível verificar, pelo menos, dois argumentos 

utilizados na defesa do consumidor. O primeiro no sentido de que a oneração na 

atividade do fornecedor acarretaria inevitável aumento final do produto. O segundo 

dizendo que, ao invés de beneficiado, o consumidor poderia ser prejudicado com a 

medida potencialmente apta a encerrar a venda do botijão de gás em domicílio e, 

ainda, com os transtornos provenientes de desregulagens nas balanças instaladas 

em caminhões109. 

Fábio Henrique Podestá (2014) destaca que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é pacífica no sentido de que questões referentes à interpretação, 

aplicação ou inobservância de norma infraconstitucional representam, regra geral, 

ofensa indireta a Constituição Federal, motivo pelo qual tais questões não são 

admitidas em sede de recurso extraordinário. A análise do âmbito de competência do 

STF, ofertado pela Constituição Federal, para apreciar assuntos envolvendo o direito 

do consumidor110, leva a conclusão de que parte substancial da matéria diz respeito 

                                                 
109

 À margem da decisão do STF e da análise da proporcionalidade, mas por se tratar do mesmo 
tema, oportuna uma observação acerca da atividade legislativa. Talvez, na busca de uma solução 
mais adequada e racional ao caso, segue o projeto de lei infra mencionado que, entendendo trazer 
uma medida viável, considerando que há, constantemente, um percentual de gás que retorna no 
botijão "vazio", prevê uma taxa média a ser restituída ao consumidor (sem necessidade de pesagem 
individual). 
Cumpre observar a existência de outras leis com conteúdo semelhante ao ora discutido. Nesta linha, 
é possível citar, a título de exemplo, a Lei n. 9.481 de 1994 do Estado de Santa Catarina (normatiza o 
comércio de gás liquefeito de petróleo) e a Lei n. 4.274 de 2008 do Distrito Federal (torna obrigatória 
a pesagem de botijões e cilindros de gás liquefeito de petróleo na frente do consumidor). A citada lei 
do Distrito Federal é objeto da ADI 4676 ajuizada pelo Governador do Distrito Federal o qual alega 
vício de "natureza formal, por invasão de alheia competência, e pela natureza material, por violação 
ao princípio da proporcionalidade". Em petição datada de 13 de junho de 2012, o Sindicato Nacional 
das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo - SINDIGÁS - requereu a admissão como 
amicus curiae na citada ADI. O processo, de relatoria do Ministro Celso de Mello segue em tramitação 
no STF (fonte: http://www.stf.jus.br). 
Mais recentemente, tem-se o Projeto de Lei n. 2.043/2011 do Estado de Minas Gerais. 
No âmbito nacional, o Projeto de Lei n. 5443/2009, apensado ao Projeto de Lei n. 5120/2005, além de 
terminar a pesagem do botijão devolvido pelo consumidor (nos pontos de vendas fixos e móveis), 
obriga que haja o desconto correspondente ao valor do resíduo de gás recebido (Fonte: http://www2. 
camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/141620-COMISSAO-DISCUTE-OBRIGATORI 
EDADE-DE-PESAGEM-DE-BOTIJOES-DE-GAS.html).  
Posteriormente, em 17/06/2010, ao invés da pesagem individual, foi aprovada, pela Comissão de 
Minas e Energia, a proposta que determina os revendedores a incluírem ao botijão uma “massa 
adicional de gás” gratuita, correspondente à média de resíduo encontrado nos botijões devolvidos e 
definida pela Agência Nacional de Petróleo (Fonte: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/ 
noticias/CONSUMIDOR/148983-COMISSAO-APROVA-ADICIONAL-GRATUITO-DE-GAS-NOS -
BOTIJOES.html). O citado projeto encontra-se aguardando Parecer do Relator na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
 
110

 Art. 102, I, “a” (ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a 
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo), “p” (pedido de medida cautelar das 
ações diretas de inconstitucionalidade), art. 102, III (julgar, mediante recurso extraordinário as causas 
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à legislação infraconstitucional. Assim, a maioria dos recursos extraordinários sobre 

o tema não são apreciados pelo STF111.  

Passados mais de duas décadas de vigência da Constituição Federal e do 

Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor não está presa ao rol 

das normas programáticas. Tanto no controle concentrado de constitucionalidade 

quando possível em matéria de consumo, quanto no controle difuso, tornado coletivo 

com a repercussão geral, a jurisdição constitucional possui importante papel na 

efetivação da defesa do consumidor (AMARAL, 2013). 

As alterações legislativas em matéria de consumo visam responder a 

sociedade aperfeiçoando o sistema de defesa do consumidor. Contudo, como direito 

fundamental, a concretização desta proteção nasce do próprio texto constitucional, 

independe de intermediação legislativa. Impõe-se uma maior atuação do Supremo 

Tribunal Federal, inclusive por meio do controle de constitucionalidade. Não se trata 

de ativismo judicial nem de usurpação de competência legislativa, mas do efetivo 

exercício da jurisdição constitucional em temas de manifesta repercussão geral, 

como os relacionados ao consumo. Modernamente, a partir de uma constituição 

dirigente e compromissária, tem-se que o Poder Judiciário deve adotar novos 

contornos perante o encargo social (AMARAL, 2013). 

  

                                                                                                                                                         
decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta 
Constituição) (PODESTÁ, 2014, p. 63).  
 
111

 Como exemplo pode-se citar o AI-AgR 554810/RJ e o RE-AgR 423838/SP. 
 



96 
 

4. DANO MORAL – ASPECTOS RELEVANTES PARA REDUÇÃO DO 

DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO 

A importância dada pela doutrina ao princípio da boa-fé objetiva, com a busca 

do seu desenvolvimento e consequente efetivação, é fruto da inovação registrada na 

esfera da responsabilidade civil e da proteção contratual do consumidor marcada, 

entre outros temas, pela questão da responsabilidade pelos riscos e das práticas 

abusivas perpetradas no mercado de consumo (PODESTÁ, 2014). Regra geral, para 

viabilizar o preço final do produto ou serviço e, assim, atender o amplo comércio e 

garantir a produção em massa, as medidas necessárias para exclusão de vícios e 

defeitos não são adotadas pelos fornecedores que, permanentemente, assumem os 

riscos de inserirem produtos e serviços com vícios ou defeitos no mercado de 

consumo. De forma genérica, independentemente da ocorrência de dano, práticas 

abusivas são os comportamentos ilícitos praticados contra o consumidor, violam a 

principiologia e a finalidade do sistema protetivo, também relacionam-se com o 

abuso de direito (LEITE; HEUSELER, 2013). 

O rompimento com o paradigma do clássico direito civil impõe uma releitura 

de todo sistema regulamentador das relações particulares. Atualmente, à luz de 

princípios como os exemplos da boa-fé objetiva e da função social do contrato, as 

manifestações de vontade não assumem mais os mesmos contornos de outrora. O 

campo da responsabilidade civil merece especial destaque na garantia do equilíbrio 

nas relações de consumo. Além da recomposição do dano sofrido, é possível 

estabelecer uma cultura segundo a qual um padrão de comportamento 

mercadológico lesivo não é compensatório. 

A ratio desse sistema protetivo é garantir a dignidade da pessoa humana ao 

consumidor, evitando que a natural situação de desequilíbrio em que esse se 

encontra seja um facilitador da violação de sua dignidade pela outra parte na relação 

jurídica de consumo112. Portanto, a análise da relação existente entre a dignidade da 

pessoa humana e os direitos da personalidade é imprescindível para fixar que a 

violação dos direitos personalíssimos do consumidor configura o dano moral e, 

                                                 
112

“É ela, a dignidade, o último arcabouço da guarida dos direitos individuais e o primeiro fundamento 
de todo o sistema constitucional. A isonomia servirá para gerar equilíbrio real, visando concretizar o 
direito à dignidade (...) levando-se em conta os princípios constitucionais que garantem a 
inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, do respeito à vida e da garantia à incolumidade física 
e psíquica, com o asseguramento de uma sadia qualidade de vida e do princípio da isonomia, e, 
ainda, a garantia da intimidade, vida privada, imagem e honra, é possível fixarem-se alguns 
parâmetros para a determinação da indenização por danos morais” (NUNES, 2012, p. 64 e 378). 
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assim, merece especial proteção jurídica. Versa a conservação dos valores 

existenciais do consumidor.  

 

4.1. Relação entre a dignidade do consumidor e os seus direitos da 

personalidade 

O simples fato de ser humano já confere dignidade à pessoa, é um valor que 

já vem preenchido. Ainda que não seja possível precisar o seu conceito, sua 

violação, quando ocorre, é ostensiva (NUNES, 2012). Para Kant (2014), a dignidade 

está acima de qualquer preço, não podendo ser avaliada, confrontada ou lesada. É 

possível a substituição de uma coisa por outra do mesmo preço, mas a dignidade, 

por estar acima de qualquer preço, não admite equivalente. 

Tudo o que se refere às inclinações e necessidades gerais do homem tem 
um preço de mercadoria; o que, embora não pressuponha uma 
necessidade, é conforme a um certo gosto, isto é, à satisfação que nos 
advém de um simples jogo, mesmo destituído de finalidade, de nossas 
faculdades intelectuais, tem um preço de sentimento; mas o que constitui a 
só condição capaz de fazer que alguma coisa seja um fim em  si,  isso  não  
tem  apenas  simples  valor relativo, isto é, um preço, mas sim um valor 
intrínseco, uma dignidade (KANT, 2014, p. 435). 
 

Na mesma linha, com fundamento em Kant, Trajano (2010) expõe que as 

coisas podem ser substituídas na medida em que possuem um preço. O ser humano 

não possui preço, mas dignidade. Assim, a dignidade, valor supremo da ordem 

jurídica, impede a coisificação do ser humano. 

O sentido de dignidade enquanto princípio básico do ordenamento jurídico 
se aproxima das noções de respeito à essência da pessoa humana, 
respeito às características e sentimentos da pessoa humana, distinção da 
pessoa humana em relação aos demais seres (BORGES, 2007, p. 15). 
 

Tudo aquilo relacionado com a dignidade humana interage com os direitos da 

personalidade e a violação desses direitos inerentes ao homem configura o dano 

moral. São direitos inseridos fora do comércio, são inalienáveis e merecem o amparo 

jurídico. A honra, a dignidade, a intimidade, a privacidade, a integridade corporal, a 

imagem e o bom nome são alguns exemplos de bens ligados aos direitos da 

personalidade que, quando violados, produzem dor, sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação ao lesado (GONÇALVES, 2014). De acordo com Hogemann (2008, p. 

77), "os danos extrapatrimoniais são em última análise os danos aos direitos de 

personalidade, e a tutela ressarcitória desses direitos se dá através da indenização 

por danos morais". 
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Roxana Borges (2007) defende que, na medida em que visa a proteção de 

sua dignidade, os direitos da personalidade são essenciais ao ser humano. O 

reconhecimento desses direitos enriquece a compreensão de dignidade da pessoa 

humana, são conceitos interligados. Não é possível restituir satisfatoriamente o 

sujeito lesado em sua personalidade, a indenização em dinheiro surge diante da 

impossibilidade de reparação integral do dano. Essa compensação econômica, 

apesar dos direitos da personalidade serem imprescritíveis em relação ao seu 

exercício e à sua defesa, extingue-se pelo decurso do tempo. Ademais, também são 

considerados direitos extrapatrimoniais, inalienáveis, impenhoráveis, irrenunciáveis, 

indisponíveis, inatos, absolutos, necessários e vitalícios. 

A mera lesão a interesses jurídicos personalíssimos enseja dano moral. 

Ordinariamente, a demonstração de perturbação na esfera psíquica da vítima é 

dispensada, pois o dano moral passa no interior da personalidade do agente (in re 

ipsa), não precisa ser provado, é absolutamente presumido. Basta confirmar a 

conduta lesiva, a existência do ato ilícito capaz de ocasionar a perturbação 

psicológica. A dor, a angústia e a humilhação (o complexo suportado pelo lesado) 

são exemplos de estados de espírito, variáveis de pessoa para pessoa, que 

compõem o conteúdo, o resultado do dano e não o dano moral propriamente dito 

(GONÇALVES, 2014). A dor e o sofrimento serão analisados quando da fixação da 

indenização.  

Com espeque na dignidade existem diversos critérios classificatórios dos 

direitos de personalidade. Com início na cobertura geral da dignidade da pessoa 

humana, princípio fundamental, os direitos de personalidade aparecem, de forma 

exemplificativa, em constante desenvolvimento. É uma série aberta de direitos que 

expande a tutela da pessoa, independentemente de previsão expressa113, de forma 

a efetivar sua dignidade (BORGES, 2007). Nesta linha, Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald (2010) entendem que é possível classificar os direitos da 

personalidade no âmbito físico (proteção ao corpo humano), no âmbito psíquico 

(honra, imagem, privacidade e nome) e no âmbito intelectual (criação humana) 114. 

                                                 
113 

Carlos Roberto Gonçalves (2014) ressalta que, para evitar que pequenos incômodos e 
desprazeres sociais, que todos devem suportar, sejam considerados dano moral, o julgador não deve 
se afastar das diretrizes traçadas na Constituição Federal que, a exemplo da dignidade da pessoa 
humana, desenhará os contornos e a extensão do dano moral. 
 
114

 Os citados autores também expõem que, “a violação dos direitos da personalidade acarreta graves 
consequências na órbita personalíssima, impondo danos de ordem extrapatrimonial (moral). Nesse 
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 (…) é possível vislumbrar o direito à vida digna (dignidade da pessoa 
humana), a partir da intelecção do art. 1

o
, III, da Constituição da República, 

como o pressuposto lógico da personalidade humana e, consequentemente, 
dos próprios direitos da personalidade (FARIAS; ROSENVALD, p. 160). 
 

Na mesma direção, Edna Raquel Rodrigues Hogemann: 

Convém apontar o progressivo avanço do Direito Civil contemporâneo ao 
direcionar-se pela valorização da pessoa humana em todos os seus 
aspectos, em um movimento de repersonalização através do qual passa a 
promover a tutela da totalidade dos direitos tanto patrimoniais como os 
extrapatrimoniais ou indisponíveis, de forma a garantir a dignidade da 
pessoa humana, pois o indivíduo como sujeito de direitos da personalidade 
não poderá ter a sua dignidade violada. Significa promover através do 
reconhecimento dos direitos da personalidade a proteção efetiva da 
integridade física, psíquica e intelectual. Há, portanto, um vínculo relacional 
fundamental entre os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa 
humana (HOGEMANN, 2008, p. 90). 
 

Os direitos fundamentais de personalidade incidem não apenas no Direito 

Civil, mas em todos os ramos do direito. Assim, a harmonização e ponderação na 

aplicação dos direitos fundamentais surgem como consequência de sua 

concorrência e limitação, motivo pelo qual a autonomia privada, decorrente da 

liberdade, não é absoluta. Em função da garantia da dignidade humana, os reflexos 

dos direitos da personalidade em todas as áreas do direito público ou privado são 

decorrentes de imperativo constitucional (CHEHAB, 2012). Ao considerar a defesa 

do consumidor como um direito fundamental, a constituição flexibilizou algumas de 

suas próprias normas, impondo em último caso uma interpretação relativizada dos 

princípios em conflito. Cláudia Lima Marques (1998) ressalta a importância da 

ponderação na busca da garantia constitucional da defesa dos interesses dos 

consumidores.  

Como consequência da concepção do direito como sistema aberto, aos 

operadores do direito é atribuído o papel de interpretar e fornecer a extensão viável 

aos direitos da personalidade. “A interpretação constitucional deve estar em 

harmonia com a sociedade concreta, com seus aspectos plurais e abertos” 

(BORGES, 2007, p. 29). 

Entre as diferentes esferas de bens que compõem a personalidade humana, 

no campo individual, alguns, em decorrência de interesses superiores, não podem 

ser atingidos pelo mundo exterior. Nesta seara é possível citar, a título de exemplo, a 

                                                                                                                                                         
passo, são previstas sanções jurídicas dirigidas a quem viola os direitos da personalidade de outrem, 
mediante a fixação de indenizações por danos não-patrimoniais (reparação de danos), bem como 
através da adoção de providências de caráter inibitório (tutela específica), tendentes à obtenção do 
resultado equivalente, qual seja, o respeito aos direitos da personalidade” (FARIAS; ROSENVALD, 
2010, p. 149). 
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vida e a honra. De outro lado, alguns dos bens que integram a personalidade, 

considerando a disposição exclusiva do seu titular, podem ser objeto de negócio 

jurídico. Neste último, cita-se a imagem e a criação intelectual (BORGES, 2007).  

No Brasil, o direito privado mais social, preocupado com os hipossuficientes, 

se estrutura a partir da Constituição Federal de 1988. Tem-se, assim, um direito 

privado erguido a partir de um sistema de valores (abarcando a defesa do 

consumidor) irradiados pelo texto constitucional (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 

2009). O ser humano foi restaurado como valor máximo da ordem jurídica. 

Como analisado, os direitos de personalidade estão em permanente 

expansão. As lesões aos indivíduos são multiplicadas diante da complexidade social. 

Novas situações relacionadas ao desequilíbrio nas relações econômicas requerem 

proteção jurídica (BORGES, 2007). O fornecedor tem o dever de manter um padrão 

de boa conduta em suas tratativas com o consumidor. Atos que violam a dignidade 

do consumidor, que maculam direitos da personalidade, devem ser reparados. Não 

obstante a extrema importância da reparação pelo dano material (dano emergente + 

lucros cessantes) sofrido em um determinado caso concreto, é necessário, pelas 

peculiaridades que envolvem o tema, falar na reparação dos valores existenciais do 

consumidor (abalo psicológico injusto e desproporcional). A concreta reparação de 

danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos é garantida pelo Código 

de Defesa do Consumidor (princípio da reparação integral dos danos). 

Com o aumento populacional das cidades, com o crescimento dos veículos 
de comunicação de massa, com o aumento do desequilíbrio nas relações 
econômicas e com o avanço tecnológico, outras expressões de direitos da 
personalidade emergiram, desta vez não apenas para proteger o indivíduo 
contra o Estado, mas para protegê-lo também contra a intervenção lesiva de 
outros particulares (BORGES, 2007, p. 24). 
 

Qualquer conduta lesiva à dignidade do consumidor, de algum modo mancha 

aspectos de sua personalidade. A título de exemplo pode-se citar um produto ou 

serviço defeituoso; práticas contratuais ou comerciais abusivas; negativação 

indevida, cobrança de dívida de forma constrangedora ou sob ameaça etc. 

A dignidade da pessoa humana é um direito inerente do homem de ser 

reverenciado como pessoa. Consequentemente, sua vida, sua saúde e seu corpo, 

bem como o direito de gozar de sua própria existência, devem ser respeitados 

(HOGEMANN, 2008). Portanto, os produtos e serviços inseridos pelo fornecedor no 

mercado de consumo não podem colocar em risco a incolumidade física e psíquica 

do consumidor, sob pena de lesão a direito da personalidade. 
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Nesta linha, na medida em que o defeito do produto ou serviço põe em risco a 

segurança e a própria integridade física do consumidor (destacando que o vício é a 

mera inadequação à finalidade desejada115), podendo desaguar em um acidente de 

consumo, tem-se a violação de direitos personalíssimos, que se agrava diante da 

ocorrência do evento danoso. Como visto, os fornecedores assumem o risco de 

colocarem produtos e serviços com vícios ou defeitos no mercado de consumo. 

Consequentemente, a simples inserção do produto defeituoso ou viciado no 

mercado, independentemente da existência de culpa, configura o dever do 

fornecedor em ressarcir os prejuízos sofridos pelo consumidor. Nas palavras de 

Leite e Heuseler (2013, p. 38): 

O fornecedor tem o dever de indenizar nas hipóteses de o produto ou 
serviço apresentar periculosidade exagerada, uma vez que não poderia tê-
los inserido no mercado de consumo, bem como quando apresenta 
periculosidade adquirida por apresentar defeito não previsível ao 
consumidor, sendo adotada, aqui, a teoria do risco do negócio. Neste caso, 
o fornecedor será responsabilizado se deixou de prestar informações 
suficientes e adequadas. 
 

O acidente de consumo decorrente de fato do produto ou do serviço (artigos 

12 e 14 do CDC), ao violarem a integridade física ou psíquica do consumidor, 

também atinge a dignidade. Não há uma correlação lógica entre a manutenção da 

dignidade e a inexistência de respeito à vida, integridade física e moral do ser 

humano. 

São inúmeras práticas que estão se disseminando no mercado de consumo, 
como compras pela internet, aumento de utilização de cartões de crédito e 
cartões fidelidade, facilitando a aquisição de dados da vida pessoal do 
consumidor e posterior repasse para bancos de dados especializados, com 
flagrante violação de direitos da personalidade (TRAJANO, 2010, p. 71). 
 

Em linhas gerais pode-se afirmar que, prática abusiva é a desconformidade 

com o modelo mercadológico de boa conduta em relação ao consumidor. O art. 39 

do CDC traz um rol exemplificativo de práticas abusivas. Podem ser classificadas 

como produtivas ou comerciais (a depender do momento em que se manifestam no 

processo econômico, se ocorrem antes ou depois da colocação do produto no 

mercado de consumo) e pré-contratual, contratual ou pós-contratual (a depender do 

aspecto jurídico contratual) (BENJAMIN, 2004). Não se discute que as práticas 

abusivas na desequilibrada relação de consumo, principalmente pela posição de 

domínio econômico em que se encontra o fornecedor, violam expectativas legítimas 

                                                 
115 

Ainda em relação a dignidade do consumidor, Trajano (2010, p. 112) observa a vinculação feita 
pelo STJ quanto a concessão de danos morais em casos de produtos com vício ao sofrimento na 
esfera de sua dignidade. 
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do consumidor e, além da capacidade de gerar danos patrimoniais, tem aptidão de 

lesionar direitos da personalidade. 

Qualquer que seja o momento da prática de uma conduta abusiva - pré-
contratual, contratual ou pós-contratual - sua configuração está relacionada 
à posição de domínio do fornecedor na relação jurídica de consumo e, 
consequentemente, por aproveitar-se desse status de superioridade em 
relação ao consumidor para realizar conduta em desconformidade com a 
boa-fé objetiva e seus deveres anexos (...) os objetivos do Direito Básico da 
proteção contra práticas comerciais e contratuais abusivas são de 
restabelecer o equilíbrio numa relação jurídica que em seu nascedouro é 
tão desigual e de tornar real a expectativa legítima do consumidor em 
relação àquilo que se espera da postura de um fornecedor de produto ou 
serviço no mercado de consumo (ALMEIDA, 2013, p. 346/347). 
 

Quanto ao caráter exemplificativo do art. 39 do CDC (que cuida das práticas 

abusivas), bem como o fato de que a violação de princípios constitucionais como, 

por exemplo, a dignidade da pessoa humana configura prática abusiva, Antônio 

Herman de Vasconcellos e Benjamin: 

O administrador e o juiz têm, aqui, necessária e generosa ferramenta para 
combater práticas abusivas não expressamente listadas no art. 39, mas 
que, não obstante tal, violem os padrões ético-constitucionais de 
convivência de mercado de consumo, ou, ainda, contrariem o próprio 
sistema difuso de normas, legais e regulamentares, de proteção do 
consumidor (…) são abusivas as práticas que atentem, já aludimos, contra a 
dignidade da pessoa humana (art. 1º , III, da CF), a igualdade de origem, 
raça, sexo, cor e idade (art. 39, IV, do CDC), os direitos humanos (art. 3º , II, 
da CF), a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 
5º , X, da CF) (GRINOVER, 2009, p. 367). 
 

É dever do Estado, com base na dignidade humana, interferir para garantir ao 

consumidor a liberdade de adquirir somente aquilo que deseja e que tem condições 

econômicas, bem como para regular bens essenciais que os consumidores não 

podem adquirir por falta de capacidade de escolha. Outrossim, a distribuição e os 

preços dos produtos essenciais devem ser controlados pelo Estado que, além de 

garantidor do acesso aos serviços essenciais – como é o caso da saúde – deve 

atuar na concretização desses direitos, das necessidades básicas do ser humano, 

na efetivação do mínimo existencial. 

Com efeito, interfere também na liberdade positiva a massiva publicidade a 
que o consumidor é exposto, muitas vezes dirigida a um grupo 
hipossuficiente, como as crianças, com envolvimento de profissionais de 
diversas áreas na sua criação, como psicólogos, sociólogos etc., 
provocando necessidades para aquisição de determinados bens ou 
contratação de serviços completamente dispensáveis, salientando-se que, 
muitas vezes, o sentimento de necessidade ocorre inconscientemente 
(TRAJANO, 2010, p. 121). 
 

Outro exemplo de conduta praticada pelo fornecedor apta a causar lesão 

extrapatrimonial no consumidor é a ilegítima inscrição nos órgãos de proteção ao 



103 
 

crédito. A negativação indevida do consumidor nos cadastros de consumidores, 

como o SERASA, por si só, gera dano moral (dano in re ipsa). Contudo, de acordo 

com entendimento sumulado do STJ116, o consumidor com negativação anterior 

devida (legítima) não tem direito a indenização diante de nova negativação indevida. 

Cabe, tão somente, a exclusão da negativação irregular. Tal posicionamento, pelas 

razões expostas neste trabalho, é criticado pela doutrina (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2004). 

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2004) destacam que, a ausência de 

notificação prévia acerca da negativação do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito também gera dano in re ipsa. Neste ponto, importante ressaltar 

que, nos termos da Súmula 359 do STJ, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. 

Sobre a violação da dignidade do consumidor, oportuna algumas observações 

acerca do direito de ser esquecido como um antigo devedor, direito de viver em paz 

nas relações consumeristas. Dentre alguns direitos que podem ser extraídos do art. 

43 do CDC, que cuida dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores, os §§ 

1o e 5o podem ser interpretados como direito a exclusão, ou seja, o prazo máximo 

em que as informações negativas a respeito do consumidor poderão ficar arquivadas 

– 05 (cinco) anos (§1o) ou até a prescrição relativa à cobrança do débito (§5o). 

Portanto, ocorrendo um dos citados marcos, o consumidor não poderá ser lembrado 

em relação àquela dívida que deu origem a negativação117. 

Nesta direção, tem-se o Enunciado 531 da Jornada de Direito Civil: “a tutela 

da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao 

esquecimento”. 

Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamim: 

Fica, pois, bem caracterizada prática abusiva, nos termos do art. 39, do 
CDC, que é norma aberta, do tipo cláusula geral não custa repetir; sem falar 
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 Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 
cancelamento”. 
 
117 

Quanto ao prazo de manutenção das informações negativas, Leite e Heuseler (2013, p. 101) 
explicam que “no máximo cinco anos conforme o art. 43, primeiro parágrafo do CDC a contar do fato 
ou da relação de consumo, ou do inadimplemento, e não da data de cadastro ou registro. O quinto 
parágrafo do art. 43 determina que os Sistemas de Proteção ao Crédito não devem manter ou 
disponibilizar dados referentes a débitos prescrito. Sendo assim, este prazo pode ser diminuído a 
prescrição do direito do fornecedor ocorrer antes de cinco anos, é o caso, por exemplo, da prescrição 
cambiária que se dá em três anos”. 
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na violação da garantia constitucional da privacidade. Neste caso, a 
abusividade é praticada de forma solidária, tendo, de um lado, o banco de 
dados que coleta as informações cadastrais e, do outro, a empresa que 
adquire uma “mala direta” em particular (GRINOVER, 2009, p. 368). 
 

Igualmente é possível falar no direito de acesso que, como direito 

fundamental, diz respeito à proteção de bens básicos, dando conteúdo, qualidade e 

substância a outros direitos fundamentais. Trata-se de um direito à verdade, direito 

de acesso aos dados pessoais armazenados em arquivos públicos ou privados, 

importante a qualquer regime democrático (CARBONELL, 2014b). 

Um dos exemplos de abusividade que ajuda ventilar a ideia de violação de 

direito da personalidade, é o inciso VII, do art. 39, do Código de Defesa do 

Consumidor, o qual considera prática abusiva “repassar informação depreciativa, 

referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos”. Esta 

hipótese pode ser exemplificada com um banco de dados, compartilhado entre 

fornecedores, objetivando catalogar os consumidores que ingressaram com ações 

judiciais na busca da efetivação de seus direitos. 

Ao reconhecer o direito a privacidade como direito de personalidade, 
reconhece-se a necessidade de se proteger a esfera privada da pessoa 
contra a intromissão, curiosidade e bisbilhotice alheia, além de evitar a 
divulgação das informações obtidas por meio da intromissão indevida ou, 
mesmo, que uma informação obtida legitimamente seja, sem autorização, 
divulgada (BORGES, 2007, p. 153). 
 

A inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, dentre outras garantias 

constitucionais, justifica a reparação de todos os danos cometidos contra 

consumidores, garante o direito à indenização pelos danos materiais e morais 

causados. Trata-se de um direito fundamental constitucionalmente positivado, 

podendo ser exercido tanto de maneira preventiva quanto repressiva. 

Como decorrência de todas as garantias constitucionais, a iniciar pelo 
princípio maior da intangibilidade da dignidade da pessoa humana, garantia 
da vida sadia, do piso vital mínimo, da inviolabilidade da intimidade, vida 
privada, honra e imagem das pessoas, do direito de ser informado e se 
informar, de receber produtos e serviços de qualidade, a preços baixos e 
eficientes, de só receber publicidade verdadeira etc., a Constituição Federal 
garante ao consumidor atingido o direito à indenização contra as violações 
praticadas (NUNES, 2012, p. 373). 

 

4.2. Reparação, compensação e punição aos danos perpetrados contra 

consumidores 

Na busca da efetiva prevenção e reparação do dano, deve-se garantir a 

integridade da moral e do patrimônio do consumidor. Tanto o dano moral quanto o 

material (dano emergente e lucros cessantes) devem ser totalmente ressarcidos 
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(LEITE; HEUSELER, 2013). A expressão "dano" é mais extensa do que a ideia de 

prejuízo material. Além do patrimônio, o indivíduo é titular de direitos integrantes de 

sua personalidade, "o bom conceito de que desfruta na sociedade, os sentimentos 

que exornam a sua consciência, os valores afetivos, merecedores todos de igual 

proteção da ordem jurídica (PEREIRA, 1998, p. 49)". 

Dano significa estrago, prejuízo; denota, necessariamente, redução do 

patrimônio da pessoa lesada. Moral é aquilo desatrelado da esfera patrimonial da 

pessoa, não é passível de valor econômico, relaciona-se à alma, à intimidade, ao 

"patrimônio ideal" do indivíduo. O dano moral atinge o sentimento do sujeito, sua paz 

interior, causando dor física e/ou psicológica. Contudo, não possui valor econômico. 

Ao contrário do dano material que possui uma base objetiva, bastando levantar o 

valor efetivo da materialidade do dano, a falta de objetividade e materialidade é o 

problema do dano moral118 119. A “indenização” por dano moral, ainda que o termo 

não seja o mais adequado (possui significado diverso do termo "indenização" por 

dano material que visa a recomposição econômica), surge como forma de 

contemplar civilmente a violação deste direito extrapatrimonial, de considerar a real 

existência do dano moral e a premente necessidade em reprimi-lo (ou preveni-lo) 

(NUNES, 2012). 

No plano patrimonial a reparação está ligada à ideia de vantagem recebida, 

reintegração pecuniária correspondente ao prejuízo sofrido, visando reequilibrar a 
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A inexistência de critérios uniformes e definidos ao arbitramento do dano moral também são 
apontados por Carlos Roberto Gonçalves (2014) como um problema envolvendo o dano moral. Para 
o autor, ao contrário da indenização por dano material que busca restabelecer o estado anterior da 
vítima, recompondo seu patrimônio, a reparação do dano moral busca um conforto a ser quantificado 
na ausência de parâmetros seguros. Contudo, diante da imprescindibilidade da tutela de direitos 
extrapatrimoniais, especialmente em situações onde uma parte mais forte oprime outra mais fraca, 
tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem estabelecido critérios que viabilizem a quantificação da 
indenização por dano moral. 
 
119

 Em relação ao arbitramento do dano moral, Nunes (2012, p. 387) fixa alguns parâmetros para a 
determinação da indenização. São eles: 
1) a natureza específica da ofensa sofrida; 
2) a intensidade real, concreta, efetiva do sofrimento do consumidor ofendido; 
3) a repercussão da ofensa no meio social em que vive o consumidor ofendido;  
4) a existência de dolo — má-fé — por parte do ofensor, na prática do ato danoso e o grau de sua 
culpa; 
5) a situação econômica do ofensor; 
6) a capacidade e a possibilidade real e efetiva do ofensor voltar a praticar e/ou vir a ser 
responsabilizado pelo mesmo fato danoso; 
7) a prática anterior do ofensor relativa ao mesmo fato danoso, ou seja, se ele já cometeu a mesma 
falta; 
8) as práticas atenuantes realizadas pelo ofensor visando diminuir a dor do ofendido; 
9) necessidade de punição. 
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diminuição oriunda da conduta antijurídica (sub-rogação equivalente da coisa). De 

outro lado, a fixação da indenização por dano moral, que não é passível de 

avaliação em sentido estrito, não está ligada à noção de contrapartida, não pode ser 

analisada na acepção tradicional, versa reparação proporcional à ofensa (finalidade 

compensatória)120. Dois motivos devem ser associados na reparação por dano 

moral. Primeiramente, deve ser entendido como punição à violação de bem jurídico 

imaterial da vítima. Em segundo lugar, conferir à vítima um montante capaz de lhe 

satisfazer (de forma intelectual, moral ou material). A solidariedade social à vítima 

também deve estar inserida na reparação por dano moral (PEREIRA, 2014). 

Em virtude da dificuldade em quantificar a dor, em um primeiro instante o 

dano moral não era passível de reparação jurídica121. A teoria da reparação do dano 

moral encontrava resistência em razão da ausência de previsão legal expressa, mas 

a própria interpretação sistemática do antigo Código Civil, na busca do seu conteúdo 

social e acompanhando a evolução da sociedade, já permitia tal reparação 

(PEREIRA, 1998). Evoluindo, o dano moral passou a ser tutelado quando reflexo a 

um dano patrimonial. Com a Constituição Federal de 1988, a reparação do dano 

moral foi reconhecida de forma autônoma, independente, desvinculada de prejuízo 

material. Assim, seguiu o legislador infraconstitucional na redação do art. 186 do 

Código Civil de 2002122 (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2004). Igualmente, o art. 

6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor consagrou a efetiva prevenção e 
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 Rizzatto Nunes (2012, p. 375) explica que a utilização do termo “indenização”, em relação ao dano 
moral, remanesce por dois motivos, “um de ordem prática: lembra reposição de dano; outro de 
conteúdo semântico: de fato o que se manda que o causador do dano moral faça é pagar certo valor 
em dinheiro. Logo, o substrato é ainda econômico, tal qual no caso do sentido da indenização para 
recompor a perda material”. 
 
121

 “Foi exatamente essa característica tipicamente humana de dor que impediu por seguidos anos 
que se pensasse em indenizar o dano moral no sentido preciso de reposição das perdas (...) Todavia, 
aos poucos, passou-se a perceber que não era possível mais deixar-se de dar uma resposta civil ao 
dano moral, especialmente porque, apesar das dificuldades de se fixar um quantum, não se podia - 
nem se pode - desprezar a existência real do dano moral (...) em consequência disso, em que pese o 
fato de essa dor não ser suscetível de avaliação econômica, uma vez que, como visto, não atinge o 
patrimônio material da vítima, sentiu-se a necessidade de reparar o dano sofrido, nascendo, assim, o 
direito à indenização. Porém, com características próprias que a diferenciam da indenização do dano 
material” (NUNES, 2012, p. 374). 
 
122

 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2015c). 
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reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos como 

direito básico do consumidor123. 

Caio Mario da Silva Pereira (1998, p. 48) destaca que, a Constituição Federal 

de 1988 colocou "uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral", 

desaparecendo o argumento fundado na ausência de um princípio geral. Ao definir o 

ato ilícito, o Código Civil incorporou a noção genérica de indenização por dano moral 

permitindo, inclusive, que ocorra de forma exclusiva124. A integração deste preceito 

ao direito positivo eliminou os argumentos dos opositores da reparação do dano 

moral que se incorporou satisfatoriamente ao ordenamento jurídico brasileiro em 

uma enumeração exemplificativa, permitindo que outras hipóteses sejam 

acrescentadas tanto pela lei quanto pela jurisprudência. 

Aludindo a determinados direitos, a Constituição estabeleceu o mínimo.  
Não se trata, obviamente de "numerus clausus", ou enumeração taxativa 
(...) não podem ser reduzidos, por via legislativa, porque inscritos na 
Constituição. Podem, contudo, ser ampliados pela legislatura ordinária, 
como podem ainda receber extensão por via de interpretação (...) pela 
palavra mais firme e mais alta da norma constitucional, tornou-se princípio 
de natureza cogente (...) obrigatório para o legislador e para o juiz 
(PEREIRA, 1998, p. 48). 
 

Como visto, o dano moral é a violação a direito da personalidade, é a lesão 

que atinge a esfera psíquica ou moral da pessoa humana. Os sentimentos e/ou 

reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras são decorrências da 

ofensa apta a atingir a pessoa em seu psiquismo (HOGEMANN, 2008). Esses 

estados de espírito serão considerados na fixação do quantum, no instante em que o 

julgador arbitrar o valor indenizatório, não se confundem com a conduta lesiva, essa 

sim indenizável.  

Carlos Roberto Gonçalves (2014), sobre o polêmico tema da banalização do 

dano moral e a importância que este se dê nos contornos definidos pelo constituinte, 

chama atenção para os meros aborrecimentos do dia a dia, aqueles que, dentro de 

uma normalidade, não se enquadram na órbita do dano moral, não possuem a 
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Tartuce e Neves (2014, p. 147) infere que o CDC superou o modelo dual de responsabilidade civil 
dividida em contratual e extracontratual, "pela Lei Consumerista, pouco importa se a responsabilidade 
civil decorre de um contrato ou não, pois o tratamento diferenciado se refere apenas aos produtos e 
serviços, enquadrando-se nos últimos a veiculação de informações pela oferta e publicidade". 
 
124

Em relação às pessoas jurídicas é possível a reparação da lesão daqueles direitos da 
personalidade que lhe são compatíveis como, por exemplo, a imagem atributo (as adjetivações 
impostas à pessoa jurídica). 
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intensidade necessária de romper a estabilidade psíquica da pessoa. Entretanto, 

não obstante a importância de tal observação, esta deve ser vista com extrema 

cautela na relação de consumo que, marcada pelo desequilíbrio entre as partes, não 

pode ser confundida com relações cotidianas, familiares, ao contrário, geralmente se 

tem um sujeito hipossuficiente tendo o seu direito lesado por quem está em uma 

situação de supremacia. 

Em consonância com a Súmula 37 do STJ, apesar de autônomos, é possível 

a cumulação do dano material com o dano moral125. A indenização por dano moral 

consiste na reparação à lesão a direito da personalidade. Diante da impossibilidade 

de uma tarifação, a fixação do valor da indenização por danos morais apresenta 

como um problema tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência126. Prevalece 

que o valor deve ser arbitrado, pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso 

concreto127 (sistema aberto). Qualquer modalidade de tarifamento é ilegal. “A 

indenização deve ater-se a termos razoáveis principalmente para não configurar 

enriquecimento indevido, devendo ser evitado os abusos e exageros” (LEITE; 

HEUSELER, 2013, p. 41). 

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, 
nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos 
afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da 
pessoa (seus direitos da personalidade) (...) O objeto da liquidação da 
reparação pecuniária do dano moral é uma importância que compensa a 
lesão extrapatrimonial sofrida. Não há como evitar a ideia de que, 
efetivamente, a natureza do objeto da liquidação exige o arbitramento, uma 
vez que os simples cálculos ou os artigos são inviáveis, na espécie 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2004, p. 62 e 399). 
 

Do ponto de vista singular, afastado  do  contexto total, os danos sofridos  

pelos consumidores podem se revelar economicamente insignificantes de forma 
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 De acordo com a Súmula 387 do STJ é possível a cumulação da indenização por dano moral e por 
dano estético, ou seja, outro direito da personalidade. Assim, é lícita a cumulação das indenizações 
referentes a lesões a distintos direitos da personalidade. 
 
126

 Frequentemente arbitrado pelo juiz, o problema da quantificação do dano moral não é pacífico. 
Precisa assumir caráter compensatório à vítima e punitivo ao agente, “nem seria aceitável haver um 
tarifamento para os atos lesivos, como se fosse possível dizer que a uma tal ofensa corresponde um 
qual padrão pecuniário” (PEREIRA, 2014, p. 320). NUNES (2012, p. 392) acrescenta que, “como 
cada caso é um caso específico, posto que cada pessoa sofre com intensidade diferente, o valor 
indenizatório deverá ser fixado pelo juiz individualmente, levando em consideração o fato em si e 
atendendo aos critérios acima mencionados, mas sempre considerando o aspecto punitivo que, 
dependendo da condição econômica do infrator e da sua potencial possibilidade de voltar a praticar o 
mesmo tipo de ato lesivo pode - e deve - elevar o valor da indenização”. 
 
127 

Sumula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 
data do arbitramento". 
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que, a relação custo-benefício de uma ação judicial individual se torne 

desestimulante. Ocorre que, universalmente considerados esses danos possuem 

grande relevância social e econômica. Contudo, incentivados na reiteração das 

práticas lesivas, ao invés de serem devidamente punidos, os fornecedores tendem a 

se beneficiarem (MENDES, A., 2014). A tese do enriquecimento ilícito (art. 884 do 

Código Civil), comumente utilizada como fundamento de defesa, não pode servir 

como obstáculo à reparação da lesão sofrida pelo consumidor. Assim, tem-se a 

importância de uma análise individualizada, em cada caso concreto, por parte do 

magistrado. 

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial 
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser 
mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber 
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo 
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses 
do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se 
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 
inexpressiva (PEREIRA, 1998, p. 49). 
 

De acordo com Rizzatto Nunes (2012, p. 384), a capacidade econômica do 

causador do dano deve ser levada em consideração, pois quanto maior o poder 

econômico do fornecedor, menor será o efeito da indenização imposta (o inverso 

não se aplica). Contudo, o poder econômico da vítima é irrelevante para a fixação do 

quantum indenizatório. Nas hipóteses em que o julgador arbitra uma expressiva 

indenização ele não está analisando a condição econômica da vítima ou se esse 

valor irá enriquecê-la, a investigação é dirigida ao causador do dano. Portanto, a 

alegação de enriquecimento ilícito da vítima "não tem qualquer validade". 

Igualmente, Maria Celina Bodin de Moraes (2003) afirma que, a pesquisa 

teórica do caráter pedagógico do dano moral é importante à análise da 

compatibilidade entre as funções punitiva e reparatória, tanto quanto a 

correspondência dessa punição com os princípios constitucionais fundamentais, a 

exemplo da dignidade humana e da solidariedade social. Ao contrário da condição 

econômica do causador do dano e do exame do grau de sua culpa (irrelevante ao 

dano material), a condição econômica da vítima não é requisito a ser avaliado, sob o 

argumento de enriquecimento sem causa, na fixação do quantum indenizatório do 

dano moral. Do ponto de vista econômico é inegável que, ao ser ressarcida além da 

compensação do dano, a vítima será enriquecida. A punição exemplar coíbe a 

reiteração daqueles danos que podem atingir considerável número de indivíduos, 
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motivo pelo qual os punitive damages são usualmente utilizados na defesa dos 

consumidores. Nesta direção, a autora explica que: 

Nos Estados Unidos, de onde os chamados “danos punitivos” foram 
importados, não há qualquer preocupação com o enriquecimento da vítima, 
o qual, antes, é pressuposto. Isto ocorre porque lá se tem o dano punitivo 
como justificado para que cumpra alguns objetivos de pacificação social, 
próprios da cultura daquela sociedade. Ele serve para: i) punir o ofensor por 
seu mau comportamento: ii) evitar possíveis atos de vingança por parte da 
vítima; iii) desestimular, preventivamente, o ofensor e a coletividade de 
comportamentos socialmente danosos, quando o risco de ser obrigado a 
compensar o dano não constituir remédio persuasivo suficiente; iv) 
remunerar a vítima por seu empenho na afirmação do próprio direito, 
através do qual se consegue um reforço geral da ordem jurídica (MORAES, 
2003, p. 33/34). 
 

A reparação do dano moral deve recompensar a vítima e punir o seu ofensor. 

Vale dizer, deve confortar a vítima, atenuando seu sofrimento por meio de uma 

compensação128 e, ao mesmo tempo, corrigir exemplarmente o causador do dano, 

desestimulando-o em novas lesões à personalidade alheia129. Contudo, Gonçalves 

(2014), no âmbito geral da responsabilidade civil, não concorda que, depois de 

compensar o dano moral sofrido pela vítima, à indenização por dano moral seja 

adicionada uma pena civil, um plus objetivando o desestimulo do autor. O 

mecanismo inspirado nos punitive damages do direito norte americano não encontra 

guarida no ordenamento jurídico brasileiro, não há regulamentação legal. Em 

oposição, Rizzato Nunes (2012, p. 226), fazendo referência à influência que as 

normas americanas de defesa do consumidor exerceram no sistema brasileiro, 

assegura que “o alto valor das indenizações está ligado ao aspecto punitivo relativo 

ao dano moral”. Deste modo, na esfera da responsabilidade do fornecedor, 

considerando todas as peculiaridades que envolvem o tema, em especial a 

vulnerabilidade do consumidor, este caráter punitivo do dano moral surge como 

importante medida contra o desequilíbrio estabelecido na relação massificada de 

                                                 
128

 Diferentemente do que ocorre no dano material, na indenização por dano moral o benefício 
econômico dirigido à vítima não tem capacidade de restabelecer o seu estado anterior. “Os benefícios 
que o dinheiro traz, isto é, as regalias e privilégios que proporciona à pessoa, servem para amenizar, 
anestesiar a dor e o sofrimento sentidos ou gerar um efeito positivo relativo ao conforto oferecido, 
como, por exemplo, propiciando a realização de uma viagem, a compra de um bem etc., de tal forma 
que possa, com isso, amenizar a dor. Porém, jamais a indenização restabelecerá o estado anterior da 
vítima, como ocorre com a indenização por danos materiais, onde o indivíduo recebe aquilo que 
efetivamente perdeu e/ou deixou de ganhar (lucros cessantes)” (NUNES, 2012, p. 391). 
 
129

 Importante ressaltar que o reembolso do dano patrimonial, apesar de visar a recomposição do 
patrimônio da vítima (a indenização por dano material visa restabelecer o estado anterior da vítima), 
indiretamente (de forma reflexa), também possui natureza punitiva, desestimuladora, sabendo que 
terá de indenizar o ofensor pensará antes de praticar o ato lesivo (GONÇALVES, 2014). 
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consumo. Sobre o caráter punitivo da indenização por dano moral, Rizzato Nunes 

(2012, p. 391): 

Ressalte-se, uma vez mais, que a indenização tem como finalidade 
amenizar a dor sentida, trazendo à vítima uma sensação de conforto e 
acalento, além de punir o ofensor, com o intuito de coibi-lo a não reincidir na 
prática do ato danoso. Ou seja, possui a indenização, como se disse, um 
caráter satisfativo-punitivo. 
 

Os danos cometidos ao consumidor devem ser indenizados com base em 

dois fundamentos: 1. Recompor o prejuízo material ou compensar o dano moral 

sofrido; 2. Punir o fornecedor. As indenizações exemplares, os punitive damages, 

surgem como solução para evitar o enriquecimento ilícito do consumidor e, 

concomitantemente, desestimular o fornecedor na prática de atos lesivos.  

Não destinar a totalidade de uma vultosa indenização pedagógica ao 

consumidor lesado, que continua tendo a garantia de ser compensado pelo dano 

sofrido, surge como solução apresentada no esforço de viabilizar a implementação 

da função social do dano moral, enfraquecendo o argumento baseado na “indústria 

do dano moral”130. Assim, por meio das indenizações punitivas, após o 

ressarcimento do consumidor, a quantia excedente paga pelo fornecedor seria 

remetida a uma instituição ou a um fundo destinado a defesa dos consumidores131. 

Contudo, esta convivência entre as funções desestimuladora e compensatória do 

dano moral ainda é muito tímida na jurisprudência brasileira. Igualmente, não foi 

disciplinada expressamente pelo legislador infraconstitucional. Consequentemente, 

“repercute em uma insuficiente punição ao lesante frente à ostensiva e reiterada 

prática abusiva” (AMARAL, 2013, p. 87). 

Para Maria Celina Bodin de Moraes (2003, p. 29), a negação do caráter 

punitivo da indenização por dano moral é fruto de doutrina minoritária que, 

basicamente, se fundam em “princípios gerais tais como o da vedação ao 

enriquecimento sem causa e o da inconfundibilidade dos juízos”. Por conseguinte, é 

possível afirmar que ganha cada vez mais força o entendimento doutrinário e 

                                                 
130

 As afirmações de que o CDC é paternalista, acabou com os contratos, com a autonomia da 
vontade e fomenta a indústria do dano moral representa ignorância acerca das finalidades e 
principiologia adotada pelo sistema protetivo que, baseado na vulnerabilidade do consumidor, visa 
garantir uma igualdade material. Sendo o consumidor o sujeito de direito mais fraco na relação 
jurídica, “não pode estar exposto a ofensas, violações e agressões por parte do segmento mais alto e 
dotado de poder econômico” (LEITE; HEUSELER, 2013, p. 32). 
 
131

 Maria Celina Bodin de Moraes (2003) sustenta que essa solução, de destinar valores recebidos a 
título de punição para fundos filantrópicos, condizente com o princípio da solidariedade, precisa ser 
aperfeiçoada no ordenamento jurídico brasileiro. 
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jurisprudencial no sentido de que a indenização por dano moral, além de compensar 

a vítima, deve desestimular o autor do dano (teoria do desestimulo). Trata-se da 

consagração do princípio da função social da responsabilidade civil (função punitiva 

ou pedagógica)132 que entende que essa reparação não pode se limitar ao simples 

caráter compensatório133 (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2004). 

É certo que o prejuízo material não está vinculado ao dano moral e vice versa, 

são autônomos. Mas, comprovado o dano moral este deve ser indenizado de forma 

que, além de reparar a vítima, desestimule o causador do dano, especialmente 

quando este, em busca do lucro e utilizando-se do seu poder econômico, age 

reiteradamente. “(...) tais práticas abusivas ensejam a possibilidade de reparação 

imaterial a favor do consumidor, devendo a indenização ser fixada em parâmetros 

pedagógicos, para que as condutas antissociais não se repitam” (TARTUCE; 

NEVES, 2014, p. 431). 

Como no dano exclusivamente moral não há prejuízo material, a indenização 

não significa equivalência econômica do prejuízo sofrido, seu objetivo é satisfativo-

punitivo. O elemento satisfativo não se encontra na condição econômica da vítima, 

deve ser buscado no evento causador do dano. O caráter punitivo-educativo da 

indenização não visa satisfazer a vítima, deve servir como mecanismo que evite a 

reincidência do infrator134, incentive o fornecedor a melhor instruir seus funcionários 

para que atuem com maior zelo e atenção em relação aos seus consumidores 

(NUNES, 2012). 

Por um lado, a paga em pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma 
satisfação, uma sensação de compensação capaz de amenizar a dor 
sentida. Em contrapartida, deverá também a indenização servir como 
punição ao ofensor, causador do dano, incutindo-lhe um impacto tal, 
suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado (NUNES, 2012, p. 375). 

                                                 
132 

Enunciado 379 da IV Jornada de Direito Civil: "Art. 944: O art. 944, caput, do Código Civil não 
afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil". 
 
133 

Neste ponto, convém destacar o posicionamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 
Rosenvald (2010, p. 151), segundo os quais “(...) a solução in natura, por si só, é insuficiente para a 
ampla e irrestrita proteção dos direitos da personalidade, não afastando os mecanismos preventivo e 
reparatório. Na verdade, apresenta-se o mecanismo de tutela específica como um plus na proteção 
da personalidade, que possui a interessante potencialidade de desestimular a conduta do ofensor 
(teoria do valor do desestímulo), sem a necessidade de se atribuir à vítima uma determinada quantia 
de natureza jurídica e estimativa duvidosa”. 
 
134

 O aspecto punitivo da indenização por danos morais possui grande relevância nas questões de 
massa típica da relação de consumo. “É importante, portanto, levar-se em consideração o aspecto 
punitivo da fixação da indenização por dano moral, como meio capaz de frear novas ações ilícitas” 
(NUNES, 2012, p. 387). 
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Conforme publicado no Informativo n. 492 do STJ, o tribunal, no julgamento 

do Recurso Especial n. 1.120.971-RJ, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, 

destacou que “(...) essa Corte tem-se pronunciado no sentido de que o valor de 

reparação do dano deve ser fixado em montante que desestimule o ofensor a repetir 

a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido” (BRASIL, 2014a). 

Originariamente o sistema do Código de Defesa do Consumidor trazia a 

possibilidade de condenações educativas. Este efeito pedagógico foi retirado do 

texto expresso em decorrência do veto presidencial dirigido ao art. 16 do citado 

diploma legal. A justificativa do veto remete à indefinição da destinação e finalidade 

das multas civis. 

Art. 16. Se comprovada a alta periculosidade do produto ou serviço que 
provocou o dano, ou grave imprudência, negligência ou imperícia do 
fornecedor, será devida multa civil de até um milhão de vezes o Bônus do 
Tesouro Nacional – BTN, ou índice equivalente que venha substituí-lo, na 
ação proposta por qualquer dos legitimados à defesa do consumidor em 
juízo, a critério do juiz, de acordo com a gravidade e a proporção do dano, 
bem como a situação econômica do responsável (BRASIL, 2015a). 
 

Igualmente, o art. 45 do CDC, que juntamente com a reparação dos danos 

previa a imposição de multa civil (punitive damages) pela prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, sofreu veto presidencial. Contudo, Cláudia Lima Marques 

(1998) observa que essa indenização punitiva pode ser alcançada com base no 

tradicional sistema do direito civil. 

Ao mesmo tempo em que essas ações devem ser utilizadas com prudência e 

adequação, evitando o locupletamento sem causa, devem ser manejadas como 

meio eficaz para impedir a impunidade dos frequentes abusos perpetrados pelos 

fornecedores contra a coletividade (MAZZILLI, 2007).  “O dano moral não deve servir 

ao enriquecimento ilícito, nem de consumidores lesados nem de fornecedores que 

litigam habitualmente” (AMARAL, 2013, p. 86). 

 

4.3. Importância da tutela coletiva 

Diante da reiteração de condutas lesivas, de um lado, e da pequena demanda 

na busca do ressarcimento do dano, de outro, verifica-se que o cometimento de atos 

ilícitos pode significar uma vantagem para o autor da conduta antijurídica. A 

aplicação de condenações com efeito punitivo (teoria da punitive damages) tem o 

condão de desestimular o causador do dano em persistir com sua ação ilícita. 

Contudo, diante do grande universo de consumidores lesados, considerando-se a 
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pequena quantidade de pessoas que buscam o judiciário, até a condenação 

acrescida de punição pode se mostrar economicamente mais viável ao fornecedor 

do que rever sua conduta danosa. Ademais, como analisado, no plano individual, as 

condenações exemplares, com punição ao causador do dano, ensejam 

questionamentos quanto à proporcionalidade entre o dano sofrido e a consequente 

compensação (locupletamento ilícito). Este meio termo pode ser encontrado através 

das ações coletivas. Assim, segue Aluísio Gonçalves de Castro Mendes (2014, p. 

41): 

As ações coletivas, portanto, cumprem mais esta função, ou seja, a de 
propiciar que a totalidade, ou pelo menos uma quantidade mais significativa, 
alcance os seus direitos, fazendo com que não haja, por parte do cometedor 
do ato ilícito, uma apropriação indevida, dimensionada pelas dificuldades de 
acesso à justiça. Pois, deste modo, não haveria punição real, mas, sim, 
locupletamento e estímulo para a continuidade da prática de atos em 
desconformidade com a lei. 
 

O art. 81 do CDC dispõe que a defesa dos direitos dos consumidores em 

juízo poderá se dar tanto individualmente quanto coletivamente. A defesa coletiva 

ocorrerá nas hipóteses de direitos difusos, coletivos (estrito sensu) ou individuais 

homogêneos135. O interesse individual é defendido pelo próprio lesado o qual, ainda 

que representado, defende seu próprio interesse (legitimação ordinária). Entretanto, 

os interesses individuais homogêneos podem ser defendidos judicialmente por meio 

de legitimação extraordinária136, pois são espécies de interesses coletivos lato sensu 

(MAZZILLI, 2007)137.  

                                                 
135

 Os direitos difusos e os coletivos em sentido estrito são considerados naturalmente coletivos, 
marcados pela indivisibilidade do objeto e a transindividualidade subjetiva. Os titulares dos direitos 
difusos são pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato, não há vínculo jurídico (ex.: 
publicidade). Já os coletivos (estrito sensu) são titularizados por um grupo de pessoas ligadas entre si 
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base, há uma relação jurídica entre os sujeitos ou 
entre estes e o réu (ex.: alunos de um mesmo estabelecimento de ensino). Por fim, os direitos 
individuais homogêneos, acidentalmente coletivos, possuem uma dimensão social, são aqueles 
decorrentes de origem comum, marcados pela divisibilidade do objeto e a possibilidade lógica e legal 
da persecução individual, “não se trata, propriamente, de defesa de um direito coletivo, mas, sim, da 
defesa coletiva de direitos individuais, o que, nem por isso, a descaracteriza como ação coletiva (...) 
as ações coletivas tem maior significação sob o prisma da economia processual, na medida em que 
podem funcionar como solução para o problema da multiplicação e pulverização de ações individuais, 
diante de questões comuns de fato e de direito, que podem e devem ser enfrentadas de modo 
comum e global” (MENDES, A., 2014, p. 29/30). 
 
136

 Em contraposição às ações individuais, nas ações coletivas os titulares do direito são 
processualmente substituídos por uma parte ideológica (legitimação extraordinária autônoma), não 
significa várias pessoas integrando a relação processual (o litisconsórcio é típico do processo 
individual). “Diante da massificação moderna, na qual os conflitos e as questões jurídicas e fáticas 
envolvem milhares ou milhões de pessoas, clara é a incapacidade do fenômeno litisconsorcial para a 
efetivação da prestação jurisdicional no âmbito coletivo” (MENDES, A., 2014, p. 28). Entre os 
legitimados para agir nas ações coletivas importante destacar que a participação do Ministério 
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Pela relevância do tema, a defesa do consumidor, a par de direito 

fundamental dirigido ao cidadão, deve ser considerada como mecanismo de 

proteção da própria coletividade. Na atualidade as complexidades sociais 

ultrapassam questões simplesmente individuais, motivo pelo qual o sistema 

positivado de defesa do consumidor, com a superação de paradigmas liberais, se 

qualifica na medida em que tutela as relações coletivas (PODESTÁ, 2014). 

Independentemente da garantia do direito individual, o direito ao ressarcimento e à 

prevenção dos danos abrange o direito coletivo e difuso dos consumidores. Nesta 

linha, Leite e Heuseler (2013, p. 33) citam os seguintes exemplos: “Dano coletivo – 

lesão a consorciados. Dano difuso – bolacha com menos peso no pacote”. 

Tartuce e Neves (2014), em relação à função punitiva e desestimuladora que 

a responsabilidade civil pode assumir, cita julgado do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul (Recurso Cível n. 71001281054) em que se definiu que quando os 

danos morais forem mais sociais que individuais, recomenda-se o recolhimento dos 

valores da condenação ao fundo de defesa de interesses difusos. Trata-se de uma 

indenização punitiva de cunho social que, além de ser revertida a uma entidade, tem 

o condão de viabilizar uma noção de cidadania no causador do dano.  

Como consequência do crescimento da produção, dos meios de comunicação 

e do consumo, as relações de massa e os problemas correlatos expandem-se 

continuamente, multiplicando-se as lesões sofridas pelos consumidores (MENDES, 

A., 2014). As demandas judiciais envolvendo relação de consumo, em regra, versam 

temas repetitivos indicando a frequente reiteração das práticas ilícitas e abusivas. 

Contudo, não são frequentes as respostas judiciais com conotação pedagógica e 

inibitória. Como meio de evitar o enriquecimento ilícito e a chamada “indústria do 

dano moral” este ainda é visto, por grande parte dos julgadores, como um simples 

dissabor, um mero aborrecimento. Assim, as indenizações ordinariamente são 

                                                                                                                                                         
Público é sempre obrigatória, seja como autor seja como fiscal da lei (art. 5º, §1º, da Lei n. 7.347/85 e 
art. 92 da Lei n. 8.078/90). Também deve ser dado destaque à atuação dos órgãos públicos, 
municipais e estaduais, de defesa do consumidor, comumente denominado PROCONs. Contudo a 
atuação principal destes ainda consiste na esfera administrativa. “O PROCON, como entidade de 
defesa dos consumidores, tem legitimidade para defesa de direitos individuais homogêneos com clara 
repercussão social” (TARTUCE; NEVES, 2014, p. 77). 
 
137

 “Nas ações civis públicas e coletivas, se os danos forem indivisíveis porque difusos, o produto da 
indenização irá para o fundo previsto no art. 13 da LACP, mas, nas lesões a interesses individuais 
homogêneos, será oportunamente levantado pelos prejudicados, se for o caso; somente se os 
lesados individuais não se habilitarem no processo coletivo é que o produto da indenização irá para o 
fundo” (MAZZILLI, 2007, p. 178). 
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consideradas como reparatórias, não punitivas, inaptas a desestimularem a atuação 

lesiva do fornecedor.  

A tutela individual, ainda que resulte em condenação, pode, a depender do 

contexto, ser insuficiente para alterar de forma substancial o comportamento do 

fornecedor, de modo que este reveja a sua atuação no mercado econômico. Torna-

se economicamente mais lucrativo ao fornecedor a inclusão das sanções judiciais 

e/ou administrativas aos fatores de produção do que rever a sua conduta 

mercadológica. Assim, de modo a garantir o equilíbrio, a tutela coletiva surge como 

alternativa à “baixa efetividade da tutela individual do consumidor (...) diante dos 

conflitos coletivos, massificados, em escala, deve corresponder o avanço de uma 

tutela também coletiva, com efeitos igualmente massificados” (AMARAL, 2013, p. 

72). 

Nas causas potencialmente coletivas, a igualdade formal dispensada às 

partes no processo não condiz com o desequilíbrio existente entre as partes no 

plano prático138. Diante do porte dos fornecedores, a exemplo de grandes 

comerciantes e fabricantes, os consumidores encontram-se em posição de fraqueza. 

“A parte contrária aos interesses coletivos possui sempre a dimensão global dos 

atos por ela praticados, tendo, portanto, uma ideia exata do alcance de outras 

eventuais ações ajuizadas, bem como das possibilidades das perdas delas 

decorrentes” (MENDES, A., 2014, p. 40). 

Em relação ao sistema de defesa do consumidor, Mazzilli (2007, p. 178) 

critica o fato de que "a reparação de danos diferenciados, variáveis caso a caso, de 

consumidores lesados, há de ser buscada por meio de ação individual". 

Individualmente considerados, enquanto grupo, classe ou categoria de pessoas 

determináveis que sofreram ou que estão na iminência de sofrerem o mesmo dano 

(aspecto homogêneo), a condenação em ação civil pública ou coletiva por lesão a 

esses consumidores só poderá versar o dano global e diretamente considerado (“p. 

ex., o dano decorrente da aquisição em si do produto defeituoso ou impróprio para 

os fins a que se destina, ou sua substituição ou a respectiva indenização”). Os 

danos individuais “diferenciados e variáveis caso a caso, de indivíduo para 

                                                 
138

 “O desequilíbrio entre as partes pode ser, também, por outro lado, um fator decisivo para que a 
pessoa lesada deixe de buscar individualmente a proteção judicial ou, então, para a própria 
correlação de forcas na relação processual. A tendência é que o causador da lesão disponha de mais 
recursos materiais e humanos e, portanto, em tese, se apresente mais bem preparado para o 
embate” (MENDES, A., 2014, p. 34). 
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indivíduo”, não são alcançados pela tutela coletiva (p. ex., danos emergentes e 

lucros cessantes).  

De modo geral, o fornecedor brasileiro não se influencia pelas decisões 

individualmente consideradas. Além da inefetividade da tutela individual na situação 

de reiteração de atos contra o consumidor e da impunidade, tem-se a falta de 

uniformidade nas decisões judiciais. Legalizada139, a tutela coletiva não pode ser 

ignorada na defesa do consumidor. Ao revés, deve ser estrategicamente utilizada 

principalmente nas hipóteses em que os fornecedores, somando o poder econômico 

com a ausência de condenações pedagógicas, reproduzem, no plano coletivo, suas 

condutas lesivas aos consumidores (AMARAL, 2013). 

Verifica-se, desta forma, que tanto a tutela individual quanto a coletiva devem 

ser efetivadas no indispensável balanceamento nas relações de consumo. No atual 

contexto de proteção dos direitos da personalidade não é possível admitir que 

valores ligados à dignidade do consumidor sejam frequentemente violados sem 

nenhum mecanismo que, fazendo o contrapeso, reprima a reiteração de tais 

condutas maléficas. A repressão a tais violações de direitos se potencializa quando 

as lesões são favorecidas pelo poder econômico de uma das partes.  

Ademais, se a dignidade não admite equivalente, por não ter preço, conforme 

noção de Kant (2014), resta clara a impossibilidade da indenização por dano moral 

recompor a violação de direito da personalidade. O pagamento de indenizações 

irrisórias é economicamente mais lucrativo ao fornecedor do que uma mudança 

positiva de comportamento. Tais assertivas somadas ao fato de que, geralmente, o 

fornecedor reitera sua conduta danosa (e a pratica em grande escala), justifica a 

utilização da condenação pedagógica como meio apto a reduzir o desequilíbrio na 

relação jurídica de consumo. 

  

                                                 
139

 A Constituição Federal (arts. 5º, XXII, e 170, V), a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85, art. 
1º) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90, arts. 83, 90, 110 e 117) compõem o núcleo 
do sistema de tutela coletiva do consumidor. Na defesa em juízo dos interesses transindividuais dos 
consumidores, a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor se complementam, 
devem ser aplicados em conjunto. “Integrando-se a LACP ao CDC, cabe todo tipo de ação civil 
publica ou coletiva, em defesa de interesses transindividuais de consumidores” (MAZZILLI, 2007, p. 
178). 
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CONCLUSÃO 

As transformações sociais e econômicas iniciadas com a expansão urbana 

decorrente da revolução industrial e a implantação de um novo modelo de produção, 

massificado e uniformizado, preocupado com números, potencializado pelo 

conhecimento tecnológico e pela informática, desaguou na atual sociedade de 

consumo marcada pela relativização na autonomia da vontade. De um lado, o 

fornecedor dotado de poder econômico, tecnologia e meios de produção. De outro, o 

consumidor com a premente necessidade de adquirir produtos e serviços, adestrado 

por uma cultura midiática. 

Nessa desequilibrada relação, os tradicionais institutos do direito privado, 

fundados na autonomia da vontade e na propriedade privada, se tornaram 

insuficientes para garantir real isonomia entre as partes. A socialização do direito 

civil com a regulamentação de direitos sociais e econômicos nos textos 

constitucionais acarretou maior interferência do Estado nas relações privadas. A 

dignidade da pessoa humana passou a substituir valores que por muito tempo 

regeram o tradicional sistema privado. As relações de consumo passaram a ser 

tratadas pela perspectiva constitucional, iluminada pela dignidade da pessoa 

humana e pela igualdade. Assim, ao lado de outros direitos fundamentais 

consagrados em 1988, a defesa do consumidor ganhou proteção no âmbito 

constitucional. 

Esta proteção também foi sistematizada no CDC, o qual não impede que 

outras normas sejam aplicadas integrando o sistema protetivo. No intuito de atingir a 

finalidade da norma, o novo direito civil (fundando na eticidade, socialidade e 

operalidade) se comunica com o sistema de defesa do consumidor. Além de direito 

fundamental do cidadão, a defesa do consumidor protege a coletividade como um 

todo. Assim, afora a proteção no âmbito individual, a CRFB (arts. 5º, XXII, e 170, V), 

a LACP (Lei n. 7.347/85, art. 1º) e o CDC (Lei n. 8.078/90, arts. 83, 90, 110 e 117) 

compõem o núcleo do sistema de tutela coletiva do consumidor. 

As técnicas publicitárias restringem a liberdade de escolha do consumidor, 

violam direitos fundamentais, como a dignidade, e embaraça uma decisão 

consciente e responsável sobre o consumo. O direito de informação, com completo 

esclarecimento sobre dados relevantes do produto ou serviço, deve ser garantido. 

Ademais, todos devem ter acesso aos bens e serviços básicos. A defesa do 
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consumidor tem que ser efetivada em sua totalidade. O mínimo existencial precisa 

ser concretizado. 

Os direitos fundamentais são aqueles diretamente ligados à dignidade da 

pessoa humana, são direitos morais positivados no texto constitucional, visam 

garantir a igualdade e a liberdade entre as pessoas, vinculam os poderes estatais e 

eivam de inconstitucionalidade norma jurídica que lhe contraria. Desse modo, 

limitada por esses direitos, a atuação do Estado está pautada em princípios que têm 

o condão de evitar abusos e arbitrariedades contra o cidadão. De outro lado, no dia-

a-dia da vida privada, os particulares também não podem se afastar desses vetores, 

uma vez que as atividades privadas também devem ser iluminadas pelos valores 

constitucionais. 

Assim, não obstante diferentes teorias acerca do tema, doutrina e 

jurisprudência brasileira caminham no sentido de aceitar a aplicação direta e 

imediata dos direitos fundamentais às relações privadas (eficácia horizontal). Esta 

aplicação direta se revela mais categórica nas relações com algum fator de 

desigualdade social e econômica entre as partes, como é o caso do consumidor. O 

conjunto de poderes, direitos e garantias que integram o estatuto das liberdades 

públicas também é aplicável às relações particulares. 

 Neste sentido, o STF (RE n. 201.819/RJ), com base no caráter público e 

geral da atividade analisada, concluiu pela aplicação direta de um direito 

fundamental a uma relação privada. A norma infraconstitucional pautada na 

autonomia da vontade não prevaleceu diante da violação de um direito fundamental. 

Igualmente, no STJ, a nova interpretação dos direitos fundamentais tem levado o 

reconhecimento da eficácia imediata desses direitos às relações privadas. Entende-

se que a eficácia mediata limita os direitos fundamentais a mero balizador da 

atividade judicial, os quais apenas indiretamente influenciariam as relações 

particulares. 

A autonomia privada não pode ser exercida irrestritamente, não justifica 

prejuízo a terceiros, possui limites no próprio ordenamento constitucional, deve ser 

respeitada desde que não viole outros direitos também fundamentais. Com base na 

concorrência e limitação dos direitos fundamentais, a liberdade individual deve ser 

harmonizada com outros valores essenciais ao Estado Democrático de Direito. 

Interpretar a proteção do consumidor com base na dignidade da pessoa 

humana nada mais é do que uma forma de concretizar o texto constitucional. 
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Portanto, além de importantes regras e princípios, como a lealdade e boa fé objetiva, 

o direito fundamental ora analisado traz um rol de cláusulas gerais com o fito de 

promover a dignidade do consumidor. Entretanto, os direitos fundamentais não são 

absolutos, podem entrar em conflito com outros direitos igualmente constitucionais.  

De tal modo, diante da relatividade dos direitos fundamentais e da 

possibilidade de, no caso concreto, a defesa do consumidor colidir com outro valor 

fundamental, competirá ao judiciário, por meio da argumentação e fundamentação 

jurídica, restringindo o mínimo possível e dando máxima efetividade aos direitos 

fundamentais envolvidos, decidir o caso concreto criando a norma adequada ao fato 

apresentado. Importante destacar que, além do aspecto formal que consiste na 

vontade da maioria, a acepção substancial da democracia corresponde à proteção 

de direitos fundamentais, inclusive da minoria, legitimando o papel contramajoritário 

do Poder Judiciário. A maioria parlamentar simples não pode deter o monopólio em 

relação à concessão ou não de direitos fundamentais. A regra da maioria é legítima, 

essa interferência judicial só se justifica quando a vontade majoritária contrariar 

direitos fundamentais ou o próprio processo democrático. A garantia desses direitos 

é tão essencial quando a regra da maioria. 

As normas jurídicas se dividem em regras (mandamentos de definição, 

ordenam o cumprimento exato de suas prescrições, são aplicadas por meio da 

subsunção) e princípios (mandamentos de otimização, se satisfazem em diversos 

graus, devem ser cumpridos na maior média possível de acordo com as 

possibilidades fáticas e jurídicas, são aplicados por meio da ponderação). Em geral, 

os direitos fundamentais se exteriorizam por meio de princípios. 

Dessa forma, vislumbra-se o importante papel do Poder Judiciário perante a 

matéria estudada. Isto porque a defesa do consumidor, como um direito 

fundamental, emerge no ordenamento, substancialmente, sob a forma de princípios. 

Assim, a partir do caráter não absoluto de tais direitos, compete ao julgador, ao 

aplicar a norma abstratamente prevista pelo legislador, ponderar (regra da 

proporcionalidade) qual é o melhor ajustamento ao caso concreto. O 

constitucionalismo democrático está ligado à teoria do discurso, o autoritarismo deve 

ser combatido através da permanente garantia de direitos, validando as limitações 

ao legislador em uma atuação judicial mais efetiva. 

A proporcionalidade, regra implícita no texto constitucional, além de controlar 

os excessos dos poderes estatais, coíbe a insuficiente ação ou omissão estatal. 
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Como regra de interpretação e aplicação dos direitos fundamentais colidentes, veda 

a desproporcionalidade na restrição de direitos fundamentais, é aplicada através da 

subsunção, não conflita com outras normas princípios. Três sub-regras devem ser 

gradativamente observadas (adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito), de modo que, respectivamente, o meio seja apto a alcançar o 

resultado, dentre os meios disponíveis seja utilizado o menos gravoso possível e os 

benefícios superem os custos. A terceira sub-regra é direcionada aos casos mais 

complexos, trata da ponderação, da otimização relativa aos princípios concorrentes.  

A ponderação deve ser utilizada nos casos que comportam mais de uma 

solução possível e razoável, são os chamados casos difíceis, a racionalidade da 

decisão será controlada por meio da argumentação. Portanto, não basta afirmar que 

o ato é irrazoável, a fundamentação é imprescindível. 

Os críticos da teoria da argumentação apontam a incompatibilidade da 

discricionariedade do julgador, que teria várias soluções possíveis, com o sistema 

democrático. Essa posição é rebatida pela própria estrutura da ponderação 

(proporcionalidade em sentido estrito), relacionada às possibilidades jurídicas. A 

liberdade e a igualdade inerentes ao discurso consistem na base para justificação 

dos direitos humanos. A regra da proporcionalidade resolve o conflito entre direitos 

fundamentais, os quais devem ser materialmente efetivados. 

Comumente, sem a necessária análise teórica, os tribunais superiores de 

forma retórica invocam a proporcionalidade em suas fundamentações. O julgamento 

da ADI n. 855-2/PR ilustra a importância do uso da ponderação como mecanismo 

que reforce a carga argumentativa da decisão e não como um instituto dispensador 

da fundamentação. A defesa do consumidor e a liberdade profissional foram os 

direitos fundamentais em disputa. Nesses casos, ao aplicar a proporcionalidade, é 

necessário que o Poder Judiciário passe pela análise de suas sub-regras de modo a 

evitar o decisionismo judicial. 

O conflito entre direitos fundamentais não pode significar um "cheque em 

branco" para o julgador, podendo proferir qualquer decisão sob a justificativa da 

ponderação. Diante de "casos difíceis", mediante o controle da racionalidade da 

decisão, a ponderação, após o exame da adequação e da necessidade, é apta a 

levar à melhor solução possível e razoável. A argumentação e a fundamentação 

pautada em valores igualmente tutelados como direitos fundamentais legitima, 

democraticamente, a atividade criativa do julgador. 
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A defesa do consumidor não está adstrita ao rol de normas programáticas. É 

imperioso que jurisdição constitucional demonstre determinante participação na 

efetivação da defesa do consumidor. 

Destarte, as relações de consumo devem ser analisadas sob esse novo 

enfoque. Conforme demonstrado, essas relações passaram por mudanças históricas 

que, de forma crescente, colocaram o consumidor em posição de desequilíbrio. 

Atualmente o consumidor aparece como uma figura exposta às mais variadas 

espécies de práticas abusivas que, entre outros prejuízos, podem violar sua 

incolumidade física, psíquica e econômica. A proteção deve ser intensificada no caso 

do consumidor hipervulnerável, aquele que apresenta maior fragilidade, é o caso das 

crianças, idosos, analfabetos, deficientes. 

O consumidor, pelo simples fato de ser humano, deve ter sua dignidade 

garantida, não pode ser tratado como objeto. Portanto, os direitos de personalidade, 

ligados a proteção da dignidade humana, são essenciais e sua violação enseja o 

dano moral. A manutenção da dignidade do consumidor e, consequentemente, de 

seus valores existenciais decorre do respeito à vida, integridade física e moral do ser 

humano.  

Exige-se do fornecedor a manutenção de um padrão de boa conduta, o 

princípio da boa fé objetiva ganha destaque nessa nova leitura das relações 

particulares, sua violação configura prática abusiva, gera dano e deve ser 

indenizado. A efetiva prevenção e reparação do dano garante a integridade moral e 

patrimonial do consumidor, além do patrimônio o indivíduo titulariza direitos 

personalíssimos. O dano material e o dano moral são indenizáveis autonomamente. 

O primeiro é reparado com a compensação econômica equivalente ao prejuízo. Já o 

dano moral não tem como ser ressarcido integralmente, pois os direitos relativos à 

dignidade são extrapatrimoniais, não tem preço. Assim, a indenização deve seguir 

dois critérios: compensar o dano moral sofrido (ou recompor o prejuízo material) e 

punir o fornecedor. 

A quantificação do dano moral deve ser arbitrada pelo juiz, qualquer 

modalidade de tarifamento é ilegal. A tese do enriquecimento ilícito não pode servir 

como obstáculo na construção de uma relação equilibrada. Os danos punitivos 

surgem como solução para compensar a vítima e, ao mesmo tempo, desestimular o 

fornecedor na prática de atos lesivos. A possibilidade de reverter parte da 
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indenização por dano moral a uma instituição ou fundo descaracterizaria o 

argumento do enriquecimento ilícito. 

No contexto geral, ainda é reduzido o número de consumidores que 

ingressam com ação judicial visando à reparação do dano. Portanto, ainda que a 

indenização seja punitiva, pode continuar sendo mais lucrativo ao fornecedor pagar 

as indenizações no plano individual do que investir para que os danos não ocorram. 

Neste caso, a tutela coletiva surge como um importante mecanismo de defesa do 

consumidor. Ademais, independentemente da garantia do direito individual, o direito 

ao ressarcimento e à prevenção dos danos abrange o direito coletivo e difuso dos 

consumidores, hipóteses em que a indenização referente aos danos indivisíveis se 

destinará ao fundo previsto no art. 13 da LACP.  
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