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a Constituição Federal de 
1988 elencou a defesa do 
consumidor no artigo 5º, 

inciso XXXII, como papel do Es-
tado. Nesse artigo, como se sabe, 
encontram-se Direitos e Garan-
tias Fundamentais, em específico 
sob o capítulo de Direitos e De-
veres Individuais e Coletivos.

Direitos e garantias de enorme im-
portância para a caracterização do 
Estado Democrático de Direito 
estão ombreados com a defesa do 
consumidor. É o caso dos direitos 
de ir e vir, de livre manifestação do 
pensamento, de associação, de si-
gilo da correspondência, de invio-
labilidade da casa, de julgamento 
por tribunal com competência le-
gal para essa finalidade, de ampla 
defesa e do contraditório, entre 
tantos outros que se espalham ao 
longo dos setenta e oito incisos do 
referido artigo.

A defesa do consumidor adqui-
riu, portanto, a importância des-
tinada aos direitos essenciais, sem 
os quais o Estado não é democrá-
tico e nem a pessoa é preservada 
em sua dignidade.

Se há 25 anos a proteção do con-
sumidor já era um imperativo, no 
momento contemporâneo ela é 
essencial, porque o mundo neoli-
beral hegemônico e globalizado é, 
antes de qualquer outra caracterís-
tica, um mundo de hiperconsumo.

O consumo nesta quadra históri-
ca é mais do que a aquisição de 
produtos e serviços para suprir 
de necessidades. Além disso, o 
consumo é também forma de 
fornecer prazer e bem-estar, tan-
to quanto é forma de construção 
de identidade social.

Se no século XX a construção da 
identidade social era obtida pela 
origem familiar e por elementos 
como a escola em que se estuda-
va, o bairro onde a pessoa mora-
va e, principalmente, pela profis-
são que praticava na fase adulta 
da vida, na atualidade, esses con-
ceitos estão afastados. A identi-
dade se constrói pela roupa, pela 
moda, pelos adereços estéticos, 
pelo veículo possuído, pelo tipo 
de habitação e de bairro em que 
se reside, pelos lugares frequenta-
dos (centros de compras, viagens, 
restaurantes, lazer, entre outros).

O mundo contemporâneo associa 
consumo com lazer (nos grandes 
centros urbanos, as pessoas vão 
aos shoppings para passear), suces-
so (marcas caras e grifes famosas 
identificam aquele que é bem-su-
cedido) e até pertencimento a gru-
pos sociais (trajes mais esportivos 
ou mais despojados, uso de equi-
pamentos eletrônicos e de locais 
para prática de lazer), mas, prin-
cipalmente, associa consumo com 
felicidade, realização e bem-estar.

Proteger o consumidor é, assim, 
em diferentes categorias socioe-
conômicas, resguardar um aspec-
to fundamental para o cidadão. 
Se inserido nas camadas de baixa 
renda, deve ser protegido pela 
vulnerabilidade. Se pertence a 
camadas mais abastadas, deve ser 
blindado pela confiança deposi-
tada no produto ou serviço e, se 
está em fases etárias de início ou 
de final da vida, em razão da hi-
pervulnerabilidade que essas ida-
des impõem.

É preciso acrescentar a isso o fato 
de que alguns serviços e produtos 
consumidos na atualidade possuem 
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características de importância que 
os tornam essenciais. Assim acon-
tece com o uso de telefones celu-
lares móveis nos grandes centros 
urbanos ou com o acesso a medi-
camentos, até porque nesta qua-
dra histórica da Humanidade não 
se utilizam outros meios de cura 
senão os fármacos produzidos 
por laboratórios, ou ainda, com 
a contratação de fornecimento de 
luz, água e de transporte coletivo. 
Também são essenciais muitos 
produtos eletroeletrônicos, co-
mo igualmente alimentos indus-
trializados para consumo diário, 
até porque, hoje, os habitantes 
de grandes centros urbanos são 
a maioria das pessoas em todo o 
mundo, e estas não produzem na-
da para sua alimentação.

Proteger o consumidor é, portan-
to, proteger a dignidade da pes-
soa humana que necessita de pro-
dutos e serviços em quantidade e 
de boa qualidade, para com eles 
criar as condições necessárias pa-
ra uma vida segura, equilibrada e 
de bem-estar.

Todavia, a experiência acumulada 
em 25 anos de vigência da Consti-
tuição Federal e a vivência no Esta-

do Democrático de Direito permi-
tem constatar que, na atualidade, 
a principal maneira de proteger 
o consumidor advém da consoli-
dação de um mercado com bases 
firmes, plural, que funcione com 
livre concorrência e com regras 
claras de fornecimento e aquisição.

Em outras palavras, os principais 
conflitos dos consumidores com 
os fornecedores neste momento 
histórico estão localizados em 
áreas em que há pouca ou insufi-
ciente concorrência, como acon-
tece na telefonia celular móvel, 
no transporte aéreo, no transpor-
te coletivo nos grandes centros 
urbanos, no acesso à TV a cabo e 
à rede mundial de computadores.

Nos setores em que a competitivi-
dade não é forte, em que há pouca 
oferta ou grande concentração em 
raros fornecedores, os consumi-
dores enfrentam dificuldades para 
a contratação e utilização de pro-
dutos e serviços, o que caracteriza 
desequilíbrio de mercado, muito 
mais do que a ausência de prote-
ção do vulnerável.

O legislador constituinte de 1988 
sabia disso! Tanto que, no artigo 

219 do texto constitucional, expli-
citou que o mercado é o mercado 
interno que integra o patrimônio 
nacional e será incentivado de 
modo a viabilizar o desenvolvi-
mento cultural e socioeconômi-
co, o bem-estar da população e 
a autonomia tecnológica do País, 
nos termos de lei federal.

Sem mercado em que prevaleça a 
liberdade de empreendimento e 
de concorrência, não existirá con-
sumidor atendido, protegido e 
satisfeito. A diversidade de opções 
de acesso a produtos e serviços, de 
diferentes preços e qualidade, pre-
servada sempre a garantia de segu-
rança e eficiência, é o que primei-
ramente protege o consumidor.

A análise do mercado brasileiro 
contemporâneo aponta, infeliz-
mente, para o fato de que o for-
talecimento da concorrência e o 
incentivo à liberdade de iniciati-
va ainda são pequenos no Brasil. 
Inúmeros fatores decorrentes do 
modelo de Estado com resquí-
cios de autoritarismo, como pou-
ca eficiência, legislação superada 
(como a trabalhista, por exem-
plo), carga tributária exagerada e 
burocracia paralisante e facilita-
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dora da corrupção, têm sido mais 
perversos com os consumidores 
do que os fornecedores de pro-
dutos e serviços.

De outro lado, a ausência de edu-
cação pública de qualidade no ensi-
no fundamental e médio e o pouco 
incentivo à produção de programas 
educativos nas concessões de rádio 
e televisão, embora a Constituição 
Federal igualmente tenha previsto 
isso (artigo 221), agravam a vul-
nerabilidade do consumidor que, 
menos informado e preparado pa-
ra agir no mercado de consumo, 
se torna mais frágil na tomada de 
decisões, as quais, não raro, vão 
prejudicá-lo de forma contunden-
te, como ocorre no superendivida-
mento, por exemplo.

Assim, a Constituição Federal, 
ao resguardar o consumidor em 
seu direito fundamental, tratou 
de contextualizar essa proteção 

em um universo legal que incluía 
e inclui a proteção do mercado, 
da livre concorrência e da livre 
iniciativa. Com esses elementos 
firmemente consolidados, a rela-
ção de consumo seria muito mais 
favorável ao consumidor. Não é 
o que acontece, no entanto, pas-
sados 25 anos de promulgação da 
Constituição Federal de 1988.

Há enorme preocupação do Esta-
do em viabilizar a defesa do con-
sumidor perante o fornecedor de 
produtos e serviços, mas não se 
percebe a mesma fúria proteti-
va em relação aos desequilíbrios 
criados pela inércia estatal, que 
não realiza os esforços que so-
mente ao Estado cabem.

Ninguém pode duvidar de que a 
defesa do consumidor é uma rea-
lidade no Brasil contemporâneo, 
e que a cultura da proteção deste 
como parte vulnerável e frágil da 

relação de consumo está implan-
tada. Porém, é preciso completar 
a construção da sociedade justa e 
solidária objetivada pela Cons-
tituição Federal e, nesse sentido, 
faz toda a diferença que o Esta-
do atue de forma mais eficiente, 
transparente e colaborativa, em 
especial na consolidação da liber-
dade de iniciativa, de livre con-
corrência e de implementação de 
políticas de crescimento econô-
mico e de mercado.

Sem isso, a tarefa de proteger o 
consumidor estará pela metade e 
sem condições históricas de aguar-
dar mais 25 anos para que isso 
se realize. 
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