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PRINCÍPIO DO PROTECIONISMO DO CONSUMIDOR  

(ART. 1º DA LEI 8.078/1990) 



Princípios Gerais 

 

A natureza de norma de ordem pública e interesse social 

justifica plenamente o teor da Lei 12.291/2010, que torna 

obrigatória a exibição de um exemplar do Código de Defesa do 

Consumidor em todos os estabelecimentos comerciais do País, 

sob pena de imposição de multa no valor de R$ 1.064,10 (hum 

mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). 



Princípios Gerais 

A natureza de norma de ordem pública e interesse social 

justifica plenamente o teor da Lei 12.291/2010, que torna 

obrigatória a exibição de um exemplar do Código de Defesa do 

Consumidor em todos os estabelecimentos comerciais do País, 

sob pena de imposição de multa no valor de R$ 1.064,10 (hum 

mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). O princípio do 

protecionismo do consumidor enfeixa algumas consequências 

práticas que não podem ser esquecidas. 
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A primeira consequência é que as regras da Lei 8.078/1990 

não podem ser afastadas por convenção entre as partes, sob 

pena de nulidade absoluta. Como fundamento para essa 

conclusão, pode ser citada a previsão do art. 51, inc. XV, do 

próprio CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as 

cláusulas abusivas que estejam em desacordo com o sistema 

de proteção do consumidor.  
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Das Cláusulas Abusivas 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: 

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao 

consumidor; 
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Como segunda consequência, cabe sempre a intervenção do 

Ministério Público em questões envolvendo problemas de 

consumo. A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) 

reconhece a legitimidade do Ministério Público para as 

demandas coletivas envolvendo danos materiais e morais aos 

consumidores (art. 1º).  
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Tal incremento na atuação do Ministério Público representa a 

própria evolução da instituição, eis que, como bem aponta o 

promotor de justiça gaúcho Júlio César Finger, “A parte mais 

visível desse ‘novo’ Ministério Público foi a constitucionalização 

e a posterior popularização das ações civis públicas para a 

efetivação de direitos coletivos e difusos. 
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Como terceira consequência, toda a proteção constante da Lei 

Protetiva deve ser conhecida de ofício pelo juiz, caso da 

nulidade de eventual cláusula abusiva. Assim sendo, fica claro 

que representa uma total afronta ao princípio do 

protecionismo do consumidor o teor da Súmula 381 do 

Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício das 

abusividades das cláusulas contratuais (Tartuce).   
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Cabe frisar que, como feliz iniciativa, o Projeto de Lei 

281/2012 – uma das projeções legislativas de Reforma do CDC 

em curso no Congresso Nacional – pretende ampliar o sentido 

desse protecionismo, incluindo um parágrafo único ao art. 1º 

da Lei 8.078/1990, com a seguinte redação: “As normas e os 

negócios jurídicos devem ser interpretados e integrados da 

maneira mais favorável ao consumidor”. 
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Seguindo na análise dos demais regramentos fundamentais do 

CDC, frise-se que todos os princípios a seguir são decorrências 

naturais do princípio do protecionismo, retirado também da 

última norma citada, e que surgiu para amparar o vulnerável 

negocial na sociedade de consumo de massa. Como bem 

explica Rizzatto Nunes a respeito do protecionismo, “o fato é 

que todas as normas instituídas no CDC têm como princípio e 

meta a proteção e a defesa do consumidor”. 
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