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RESUMO  
A inserção da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental da República no 
sistema jurídico pátrio implica na expansão desse valor sobre todos os ramos do Direito, 
dentre os quais o Direito do Consumidor. Com o objetivo de demonstrar as relações que 
se estabelecem nesse fenômeno, busca, por meio do método descritivo e analítico, sob o 
uso da pesquisa bibliográfica e legislativa, demonstrar a influência desse princípio no 
âmbito contratual, substrato natural das relações de consumo. Outrossim, destaca como se 
desvela o princípio da dignidade da pessoa humana no Direito do Consumidor, ao 
fornecer a devida ênfase aos mecanismos de proteção processual e contratual ao sujeito 
hipossuficiente da relação de consumo. Conclui com a percepção de que o princípio é 
deveras importante no ramo consumerista do Direito e contribui para a criação de um 
emaranhado de proteção e garantia de direitos para o cidadão.  
 
Palavras-chave: Princípio Fundamental. Direito dos Contratos. Direito do Consumidor. 
Mecanismos de Proteção. 
 
ABSTRACT  
This paper aims to discuss about the insertion of the dignity of the human person as a 
fundamental principle of the Republic in the national legal system and its implication on 
the expansion of this value over all branches of Law, including Consumer Law. In order 
to demonstrate the relationships that are established in this phenomenon, it seeks, through 
the descriptive and analytical method, using the bibliographic and legislative research, to 
demonstrate the influence of this principle in the contractual environment, natural 
substrate of consumer relations. Moreover, it highlights how the principle of human 
dignity in Consumer Law is unveiled, by giving due emphasis to the mechanisms of 
procedural and contractual protection to the vulnerable subject of the consumer 
relationship. It concludes with the perception that the principle is indeed important in the 
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consumerist branch of Law, and contributes to the creation of a tangle of protection and 
guarantee of rights for the citizen.  
 
Keywords: Fundamental Principle. Contract Law. Consumer law. Protection 
Mechanisms. 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

na esfera jurídica, sustenta e move a direção de grande parte da produção acadêmica 

atual. O desafio de conhecer aquilo que já foi construído e produzido também é tarefa 

científica. A princípio, parece-nos tarefa menos árdua do que buscar aquilo que ainda não 

foi feito. No entanto, dedicar a atenção a um número considerável de pesquisas já 

existentes, com um conhecimento que cada vez mais se avoluma e chega rapidamente à 

sociedade, divulgando-se por diversos meios de transmissão e com uma notável 

relevância prática, permite-nos levantar e avaliar o conhecimento existente sobre 

determinado tema. Não se busca, com isso, finalizar a discussão sobre o tema, mas abrir 

as portas para novas produções. 

Os direitos dos consumidores são espécie de um gênero mais amplo, que 

corresponde aos direitos humanos e fundamentais. A defesa do consumidor se apresenta 

no rol exemplificativo do artigo 5º da Constituição como direito individual, assim como 

ao disciplinar os princípios que regem a ordem econômica do artigo 170 da Lei Maior. 

Tal rol de direito tem sido positivado de forma gradativa pelas Constituições 

Democráticas dos Estados. No Brasil, com o advento da Constituição de 1988, uma nova 

roupagem se fez obrigatória ao Direito Privado. 

Com esse espírito, o presente trabalho possui como escopo a exposição dos 

direitos consumeristas a partir da reflexão da dignidade da pessoa humana, que constitui 

o princípio basilar da ordem jurídica pátria. Para tanto, buscamos tecer abordagem 

verticalizada acerca do postulado da dignidade da pessoa humana e o seu influxo na 

evolução jurídica dos contratos, estabelecendo novos paradigmas que culminaram na 

concretização do contrato de consumo em sua natureza protetiva. 

Em seguida, trataremos acerca da atuação pontual do postulado da dignidade da 

pessoa humana no microssistema do Direito do Consumidor, como forma da 

proporcionar a equiparação entre o adquirente e o fornecedor. 

Por fim, explicita os mecanismos empregados pelo Código de Defesa do 

Consumidor para a proteção da dignidade humana, visto que tal diploma permitiu uma 
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maior permeabilidade do sujeito consumidor no âmbito dos órgãos judiciários e 

administrativos a fim de conferir a defesa individual ou coletiva dessa categoria. A 

metodologia utilizada foi descritiva e analítica, desenvolvida por meio de pesquisa 

bibliográfica e legislativa, por meio da análise d

livros, periódicos, leis, revistas, e demais publicações. 

 

2 BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A CONCEPÇÃO NORMATIVA DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
Antes de tecer uma análise sobre o papel da dignidade humana no direito 

consumerista, é necessário estabelecer alguns parâmetros metodológicos objetivos para 

tratar do tema, dada a vasta produção científica que permeia a questão. 

Discorrer sobre o conteúdo da expressão Dignidade da Pessoa Humana é um 

desafio que se impõe a juristas e aplicadores do direito e cresce em importância à medida 

que o gênero humano adquire consciência da irrenunciabilidade de determinados valores. 

Apesar da imprecisão normativa, da dificuldade em se delimitar um sentido e de 

estabelecer um conceito, a dignidade é geralmente abordada como um valor em si 

mesmo, absoluto, universal e inerente à condição de ser humano, cujo respeito está 

atrelado à concretização de direitos e garantias fundamentais. É o que o professor Miguel 

Reale (2001, p. 30) identifica como invariante axiológica. 

A dignidade humana foi elevada a categoria de fundamento da República 

brasileira já no artigo 1º da Constituição federal, com consequente desdobramento sobre a 

aplicação e interpretação de todas as normas que compõem o ordenamento jurídico 

dignidade, o último arcabouço da guarida dos direitos individuais e o primeiro 

 

Essa conquista é resultado de um longo processo histórico que teve o seu ápice no 

segundo pós-guerra, com a derrocada dos regimes totalitários da Alemanha nacional-

constitucional soviético, convertido na matriz das Constituições socialistas [...] e na 

 

Segundo ainda as lições de Raul Machado Horta (2010, p. 193), as constituições 

alemã (1949), italiana (1947), francesa (1946) e espanhola (1978) logo adotaram a 

cláusula de inviolabilidade dos direitos humanos, servindo-se da dignidade da pessoa 
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humana como seu fundamento último, com o objetivo de impedir que se repetissem as 

tragédias vivenciadas nas grandes guerras. 

Com efeito, os novos ideais pós-guerra fomentaram o surgimento de diversos 

tratados internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção Interamericana 

para Prevenir e Punir a Tortura, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, entre outros. Na oportunidade, destaca-se o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus 

direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

online). 

Constatada a universalidade do tema, é interessante recorrer à realidade de outros 

países, que também fundaram as suas ordens políticas no respeito à dignidade da pessoa 

humana, sobre a sua aplicabilidade jurídica. A Corte Constitucional colombiana 

(COLÔMBIA, 2002, online), por exemplo, elaborou uma síntese jurisprudencial na 

tentativa de relacionar a dignidade humana a um referencial concreto. O Tribunal 

concluiu que, enquanto entidade normativa, a expressão apresenta-se essencialmente a 

partir do seu objeto concreto de proteção e a partir da sua funcionalidade normativa, nos 

seguintes termos: 

 
Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo 

Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana 
entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad 
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia 
(vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los 
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 
humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del 

res 
lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del 
ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad 
como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. 
Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo 
(Sentencia T-881/02, Relatoría). 

 

A interpretação que tem sido dada pelo México, por sua vez, é no sentido de que o 

princípio da dignidade humana constitui o eixo a partir do qual são construídos todos os 

direitos humanos, segundo González, Barrera e Ceballos (2016, p. 78).  

Já o Supremo Tribunal Federal brasileiro, adotando linha de sistematização 
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semelhante àquela apresentada pela Corte colombiana, no julgamento da ADI nº319-QO 

de relatoria do Ministro Moreira Alves (apud CUNHA JR., 2013, p. 536-7) ressalta que: 

 
[...] (a dignidade da pessoa humana) implica um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover a 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão com os demais seres humanos. 

 

Sem nos atermos às divergências de cunho metajurídico - apenas em razão do 

escopo desse trabalho - e aproveitando a praticidade da segmentação fornecida pela Corte 

Constitucional colombiana, podemos relacionar cada uma das acepções atribuídas à 

dignidade humana a determinados grupos de direitos humanos e garantias fundamentais.  

A capacidade de autodeterminação e respeito à integridade física e moral do 

indivíduo pode ser facilmente associada aos direitos individuais de liberdade, 

consagrados primeiramente pelas declarações de direitos do século XVIII, que 

usualmente exigem do Estado e da sociedade uma postura abstensiva. E à garantia do 

mínimo existencial podemos relacionar os direitos sociais, cuja conquista foi estampada 

pelas constituições da primeira metade do século XX. Esses direitos encontram-se 

consagrados no artigo 6º da Constituição brasileira e exigem do Estado uma postura 

garantista.  

Por outro lado, quanto à funcionalidade normativa, cumpre ressaltar que a 

dignidade da pessoa humana desempenha um papel fundamental no controle de 

constitucionalidade de normas e de atos do Poder Público, na medida em que representa 

um limite negativo à atuação do Estado em todas as esferas de poder. 

Adotando interpretação apresentada, passemos à análise do impacto jurídico da 

dignidade da pessoa humana no âmbito contratual, natural substrato das relações de 

consumo.  

 

3 A INFLUÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
NOS CONTRATOS 

 

Fatores genéticos, elementos culturais, ideologia, prática social: uma verdadeira 

amálgama determina a unidade comportamental que dá viabilidade para a coexistência 

entre semelhantes em sociedade. No que tange ao ser humano, essa coexistência se 
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desvela em um par de comportamentos complementares e, de certa forma, antagônicos: a 

luta pela sobrevivência com outros indivíduos  que salta aos olhos nas disputas 

concorrenciais de pessoas que os homens próprios criaram, as jurídicas  e os atos de 

cooperação com o fito de preservar os interesses da coletividade. São ambos bastante 

úteis, e colaboram para a manutenção do contrato, por tantos séculos, como um 

instrumento social viável e palpável de coesão social. 

O contrato é a primazia do acordo. Nas palavras de Gladston Mamede (2010, p. 

 e não pode ser  a via da sujeição de um indivíduo (ou grupo de indivíduo) a 

é, em verdade, a via da composição: a combinação de interesses e a constituição de 

relações de convergência são o pano de fundo, e ao mesmo tempo, o sustentáculo do 

Direito Contratual. 

Por outro lado, o sistema jurídico em voga nos traz à tona a noção de 

neoconstitucionalismo, pelo qual há uma eficácia expansiva dos valores constitucionais, 

os quais se irradiam por todo o ordenamento e acabam por condicionar a interpretação e 

aplicação do direito infraconstitucional  e, portanto, do Direito Contratual e do Direito 

Consumerista  à realização e à concretização de programas constitucionais que são 

necessários para a garantia de condições de existência mínima e digna, como bem nos 

assevera a doutrina de Dirley da Cunha Júnior (2013, p. 536). Dessa forma, tomando por 

base a adoção da dignidade da pessoa humana como princípio vetor em termos 

constitucionais, sua aplicação no âmbito contratual e, por maior razão, dado o seu caráter 

inegavelmente protetivo, no âmbito consumerista, é mais que programática: é obrigatória. 

Ingo Sarlet (2002, p. 62) nos apresenta precioso conceito de dignidade: 

 
Qualidade instrínseca e distintitiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. 

 

Partindo desses postulados, e tendo a noção de que a Constituição, mais que um 

pacto político, avançou na definição de novos paradigmas jurídicos, salienta-se a 

dignidade da pessoa humana, que somente se estabelece quando se tem a 

sobrevalorização da vida, tomada em sentido amplo, ou seja, tomada tendo por referência 
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os elementos vitais para uma existência íntegra como bases das relações jurídicas 

(MAMEDE, 2010, p. 4). Ora, o contrato, como lócus do acordo, apenas revelará, no 

âmbito consumerista, a noção de dignidade da pessoa humana, se forem dadas aos 

consumidores a garantia de direitos básicos. 

Afinal, como norma de ordem pública e de interesse social, o Código de Defesa 

do Consumidor, diploma básico de proteção consumerista, deve estar consoante os 

princípios fundamentais constitucionais, assegurando a todos a proteção aos direitos 

sociais. É por isso que a oferta deve ser clara, correta, ostensiva e escrita em língua 

portuguesa, e é também por isso que ocorre a vedação da publicidade enganosa, da 

publicidade abusiva, das práticas abusivas, criando-se um invólucro protetivo quanto à 

cobrança de dívidas, que não podem ter caráter de constrangimento ou ameaça, além da 

proteção contratual, objeto central deste tópico. 

Ao trazer limitações à liberdade contratual, numa verdadeira atuação de dirigismo 

estatal, protegeu-se o consumidor hipossuficiente. O conhecimento prévio do conteúdo e 

a redação clara, de forma a facilitar o sentido e alcance são obrigações dos fornecedores 

nos contratos de consumo. 

De mais a mais, o fornecedor vincula-se às declarações de vontade constantes em 

documentos particulares, no que diz respeito às relações de consumo. O pacta sunt 

servanda, princípio basilar dos contratos, é relativizado nas relações de consumo, à 

medida que fatos supervenientes que tornem a avença muito onerosa para o consumidor 

possam ser revisados, ou cláusulas com prestações desproporcionais possam ser 

modificadas, à luz do art. 6º, V, do diploma consumerista. É o que prescreve a teoria da 

quebra da base objetiva dos negócios jurídicos. 

Estabelecidas as linhas gerais acerca da dignidade da pessoa humana e da sua 

influência sobre os contratos, passemos, em revista, à ligação entre o direito do 

consumidor e o referido princípio. 

 

4 DIREITO DO CONSUMIDOR E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Conforme já evidenciado, a Constituição de 1988 representa um verdadeiro marco 

acerca da valorização e inserção dos direitos humanos na ordem jurídica brasileira. Em 

seu artigo 1º, inciso III, apresenta como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil a dignidade da pessoa humana. A dignidade assumiu, assim, um valor sobrelevado, 

de modo a ser observada por toda a legislação infraconstitucional. 
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Consoante valorosa lição de Rizzatto Nunes (2002, p. 55), ao discorrer sobre a 

temática aqui proposta: 

 
Agora, realmente é a dignidade que dá o parâmetro para a solução do conflito 
de princípios; é ela a luz de todo o ordenamento. Tanto no conflito em abstrato 
de princípios como no caso real, concreto, é a dignidade que dirigirá o 
intérprete - que terá em mãos o instrumento da proporcionalidade  para a 
busca da solução. Assim, por exemplo, o princípio da intimidade, vida privada, 
honra,  imagem da pessoa humana, etc. deve ser entendido pelo da dignidade. 
No conflito entre liberdade de expressão e intimidade é a dignidade que dá a 
direção para a solução. Na real colisão de honras, é a dignidade que servirá  
via proporcionalidade  para sopesar os direitos, limites e interesses postos e 
gerar a resolução. A isonomia, é verdade, também participará, mas, sem 
sombra de dúvidas, a luz fundamental, a estrela máxima do universo 
principiológico, é a dignidade da pessoa humana. 

 

Nesse sentido, verifica-se que a dignidade da pessoa humana é inerente à condição 

de pessoa, de maneira que se torna imprescindível a sua observância como diretriz, seja 

nas relações jurídicas, seja nas relações sociais, configurando-se como um vértice dos 

direitos fundamentais. 

Assim, ao se criar um mecanismo de defesa ao consumidor, concretizado por 

meio da Lei n. 8.078/90, o antedito princípio não poderia deixar de nortear o aparato de 

proteção consumerista, sendo exteriorizado em diversos dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Ora, a aplicação do referido princípio tem por escopo a equiparação entre as 

partes da relação de consumo, através de mecanismos que forneçam à parte 

hipossuficiente uma condição de igualdade. 

Para esse fim, o Código de Defesa do Consumidor considera a hipossuficiência 

em seu sentido mais abrangente, englobando não só a hipossuficiência financeira, como 

também técnica.  

Estabelece-se, com isso, que a legislação consumerista parte de uma presunção de 

que o fornecedor possui maior conhecimento técnico que o consumidor e, por essa razão, 

determina a transparência das informações, a proteção contra propagandas enganosas, 

bem como a proibição e coibição de todas as formas de abuso praticadas no mercado de 

consumo. 

O que se busca aqui é, portanto, a promoção de isonomia entre as partes, para que 

haja, assim, a efetivação da dignidade. 

Insta salientar, ainda, que o respeito à dignidade surge de maneira expressa no 

referido diploma como um dos objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, 
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elencados em seu artigo 4º, que assim dispõe: 

 
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 [...] 

 

Tal sistemática adotada pelo legislador denota que o arcabouço consumerista foi 

produzido com o fim de promover a dignidade sem a qual não seria possível alcançar a 

efetiva qualidade de vida. 

Ademais, é possível vislumbrar o reflexo do princípio da dignidade da pessoa 

humana por meio da previsão de mecanismos, como a inversão do ônus da prova (direito 

básico do consumidor, conforme artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor) e a 

aplicação, em caso de divergência na solução interpretativa do caso concreto, da 

interpretação mais favorável ao consumidor.  

Verifica-se, portanto, que as disposições contidas na legislação consumerista estão 

em plena conformidade com a essência do princípio da dignidade da pessoa humana, ao 

passo que não há sua previsão apenas como objetivo, também sendo inseridos 

mecanismos de concretização do mesmo, contribuindo, assim, para a formação de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Vejamos mais detalhadamente qual o aparato consumerista que visa à 

concretização do princípio vetor do ordenamento jurídico pátrio. 

 

5 ESTADO DA ARTE DA PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

Através da edição do diploma legislativo próprio - o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8.078/90) - a seara consumerista recebeu aparato especial de 

proteção. O referido diploma legal exalta a dignidade constitucional da pessoa humana, 

fazendo-a inserir em diversos dispositivos. 

Não há dúvida que o microssistema consumerista recepcionou o postulado da 

dignidade da pessoa humana, basta verificar os dispositivos do Código que preveem 

mecanismos legais de promoção da isonomia jurídica entre fornecedores e consumidores. 

É, portanto, na dignidade da pessoa humana que está compreendida a igualdade que 

constitui o grande escopo da legislação protetiva, ante o reconhecimento da 
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vulnerabilidade do consumidor perante o mercado. 

Nessa esteira, o dispositivo que inaugura a Lei n. 8.078/90 preconiza que as 

normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social. 

Assim, evidenciando incontestavelmente a possibilidade de intervenção estatal nas 

relações jurídico-contratuais existentes no mercado de consumo, seja com a adoção de 

medidas legislativas pro vulnerável, seja através do exercício da função jurisdicional, ou, 

ainda, administrativamente, com a regulação e intermediação das relações entre 

consumidores e fornecedores. 

Com efeito, a política nacional de consumo consignada no art. 4º do referido 

diploma legislativo, propõe como objetivos para com o consumidor a promoção do 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

 

Outrossim, o art. 6º da antedita lei dispõe acerca dos direitos mínimos do 

consumidor, aqueles que encontram-se intrínsecos com os direitos fundamentais e com a 

dignidade da pessoa humana. Trata-se, pois, de rol claramente exemplificativo, cuja 

relevância é de tal monta que passamos a transcrever: 

 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e 
segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; II - a educação e 
divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III - a informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - 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 serviços; V - a modificação das cláusulas 
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em 
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; VI - a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica 
aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
regras ordinárias de experiências; IX - Vetado; X - a adequada e eficaz 
prestação dos serviços públicos em geral. 

 

Assim, visando concretizar os direitos acima elencados, o CDC prevê a utilização 

de instrumentos que de forma direta privilegiam os direitos fundamentais e a dignidade 
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dos consumidores, tanto no âmbito processual quanto no átimo de firmação contratual.  

 

5.1 Mecanismos de proteção processual da dignidade do consumidor 

 

O Código de Defesa do Consumidor normatizou o espírito garantista da Lei Maior 

ao possibilitar o acesso dos consumidores aos órgãos judiciários e administrativos e a 

facilitação da defesa individual ou coletiva desses sujeitos (art. 6º, VII e VIII). 

Assim sendo, partindo do pressuposto da vulnerabilidade do consumidor, a 

existência de todo esse instrumental jurídico em favor dos consumidores permite que eles 

possam participar, juntamente com o poder público, da luta pela efetivação dos seus 

direitos, desenvolvendo assim a sua dignidade como pessoas humanas (art. 1º, III, CF) 

por meio do exercício (concreto) da cidadania (art. 1º, II, CF). 

A priori, a atuação conjunta do PROCON juntamente com as delegacias 

especializadas e as Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor forma uma malha de 

prevenção, investigação e tutela coletiva consumerista. Além disso, a especialização 

desses órgãos torna a defesa dos interesses dos consumidores mais célere e qualificada.      

Ademais, uma vez instaurada ação judicial no âmbito consumerista, o consumidor 

goza de algumas prerrogativas que dirimem a sua vulnerabilidade, tais quais a inversão 

do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor por 

fatos e vícios dos produtos e serviços à disposição.  

Os dois primeiros privilégios buscam evitar que a dificuldade excessiva na 

produção de provas obste a deflagração de ações por parte dos consumidores, desse modo 

propiciando uma facilidade ao acesso à justiça.  

Portanto, ao especificar normas processuais em seu microssistema, o CDC não 

poupa esforços para a defesa do consumidor em Juízo. Desse modo, o Código admite, 

inclusive, na esfera da defesa dos direitos e interesses do consumidor qualquer 

modalidade de ação. Logo, sempre visando a efetividade das leis abstratas e a garantia 

dos direitos fundamentais e da dignidade do consumidor. 

  

5.2 Mecanismos de proteção contratual da dignidade do consumidor 

 

Em se tratando de proteção contratual, a legislação consumerista integra diversos 

institutos com o propósito de impedir a edição de cláusulas abusivas ou que promovam o 

desequilíbrio contratual, violando assim, a dignidade do contratante.  
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As cláusulas abusivas, geralmente identificadas nos contratos de adesão, são 

aquelas que de alguma forma atenuam a responsabilidade do fornecedor por vícios de 

qualquer natureza dos produtos e serviços, subtraiam do consumidor a opção de 

reembolso de quantia já paga, que estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo 

do consumidor, enfim, que estejam em desacordo com o sistema do consumidor.  

Assim, todas essas cláusulas configuram flagrante vilipêndio à dignidade do 

consumidor e, portanto, são nulas de pleno direito. O que demonstra, inclusive, que o 

legislador legitima a mitigação do princípio pacta sunt servanda em prol do 

reconhecimento de uma proteção ao sujeito mais vulnerável nas relações privadas.  

Além disso, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor que assentiu 

ao conteúdo contratual em face do fornecedor, geralmente responsável por redigir as 

cláusulas contratuais e deverá também tomar conhecimento prévio das condições 

contratuais, pois é a informação que irá atenuar no caso concreto a posição de 

inferioridade técnica do consumidor.  

Outrossim, visando eri

-

econômico e da função social. Tal tríplice principiológica condiciona a autonomia 

contratual a um consumo seguro e consciente. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por intermédio de um processo de revisão literária, análise de textos legislativos e 

julgados, procuramos abordar qual o estado da arte do Código de Defesa do Consumidor 

no que se refere às profundas transformações operadas pela introdução da dignidade da 

pessoa humana, enquanto entidade normativa, nas relações contratuais privadas de 

consumo.  

Para tanto, buscamos as raízes modernas da dignidade da pessoa humana na 

ordem política inaugurada no século XX e analisamos a sua aplicabilidade sob as 

perspectivas do seu objeto de proteção e da sua funcionalidade normativa.  

Percebemos que a concretização do princípio fundante da República Federativa do 

Brasil e do plexo de direitos e garantias que o acompanha, mitigou a utilização dos 

institutos tradicionais do direito privado, como o pacta sunt servanda. Ademais, 

verificamos que a realização da proposta do constituinte exige uma maior intervenção do 
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Estado nas relações sociais. 

Contudo, apesar de toda a proteção legal conferida pelo legislador ao consumidor 

com o advento da Lei 8.078/90, ainda se verificam situações fáticas de afronta ao seu 

patrimônio material e imaterial passíveis de controle pelo Poder Judiciário. 

Refletido o estado da arte da proteção consumerista em sede da legislação 

infraconstitucional, faz-se necessário aprofundar o conhecimento sobre outros modos de 

vivência e percepção da dignidade da pessoa humana em relações privadas e modos de 

sua efetivação. 
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