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PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR  

(ART. 4º, INC. I, DA LEI 8.078/1990) 
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CAPÍTULO  II 
Da Política Nacional de Relações de Consumo 
 
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:  
 
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
mercado de consumo; 
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Pela leitura do art. 4º, inc. I, do CDC é constatada a clara 

intenção do legislador em dotar o consumidor, em todas as 

situações, da condição de vulnerável na relação jurídica de 

consumo. De acordo com a realidade da sociedade de 

consumo, não há como afastar tal posição desfavorável, 

principalmente se forem levadas em conta as revoluções pelas 

quais passaram as relações jurídicas e comerciais nas últimas 

décadas. 
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Carlos Alberto Bittar comenta muito bem essas desigualdades, 

demonstrando que “essas desigualdades não encontram, nos 

sistemas jurídicos oriundos do liberalismo, resposta eficiente 

para a solução de problemas que decorrem da crise de 

relacionamento e de lesionamentos vários que sofrem os 

consumidores, pois os Códigos se estruturaram com base em 

uma noção de paridade entre as partes, de cunho abstrato”.  
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Conforme as lições de Claudia Lima Marques, Antônio Herman 

V. Benjamin e Bruno Miragem, “a vulnerabilidade é mais um 

estado da pessoa, um estado inerente de risco ou um sinal de 

confrontação excessiva de interesses identificado no mercado, 

é uma situação permanente ou provisória, individual ou 

coletiva que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, 

desequilibrando a relação. 
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A vulnerabilidade não é, pois, o fundamento das regras de 

proteção do sujeito mais fraco, é apenas a ‘explicação’ destas 

regras ou da atuação do legislador, é a técnica para as aplicar 

bem, é a noção instrumental que guia e ilumina a aplicação 

destas normas protetivas e reequilibradoras, à procura do 

fundamento da igualdade e da justiça equitativa”. 
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Entre os juristas europeus, Guido Alpa questiona as razões 

para a proteção legal dos consumidores. Entre essas, aponta a 

tutela da pessoa como o principal motivo para tal amparo. 

Desse modo, não há como afastar, como principal justificativa 

para o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, a 

proteção da dignidade da pessoa humana, que entre nós está 

consagrada no art. 1º, III, da Constituição da República. 
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Ato contínuo de raciocínio, não se olvide a exposição do 

consumidor aos meios de oferta e informação, sendo 

impossível que a parte tenha conhecimento amplo sobre todos 

os produtos e serviços colocados no mercado. A publicidade e 

os demais meios de oferecimento do produto ou serviço estão 

relacionados a essa vulnerabilidade, eis que deixam o 

consumidor à mercê das vantagens sedutoras expostas pelos 

veículos de comunicação e informação. 
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Observação importante! 

Todo consumidor é sempre vulnerável, característica intrínseca 

à própria condição de destinatário final do produto ou serviço, 

mas nem sempre será hipossuficiente. Assim, enquadrando-se 

a pessoa como consumidora, fará jus aos benefícios previstos 

nesse importante estatuto jurídico protetivo. Assim, pode-se 

dizer que a vulnerabilidade é elemento posto da relação de 

consumo e não um elemento pressuposto, em regra. O 

elemento pressuposto é a condição de consumidor. 
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ELEMENTO 

PRESSUPOSTO  

(CONSUMIDOR)           

ELEMENTO POSTO  

(VULNERABILIDADE)           
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Sintetizando, constata-se que a expressão consumidor 

vulnerável é pleonástica, uma vez que todos os consumidores 

têm tal condição, decorrente de uma presunção que não 

admite discussão ou prova em contrário. Para concretizar, de 

acordo com a melhor concepção consumerista, uma pessoa 

pode ser vulnerável em determinada situação – sendo 

consumidora –, mas em outro caso concreto poderá não 

assumir tal condição, dependendo da relação jurídica 

consubstanciada no caso concreto. 
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A título de exemplo, pode-se citar o caso de um empresário 

bem-sucedido. Caso esse empresário adquira um bem de 

produção para sua empresa, não poderá ser enquadrado como 

destinatário final do produto, não sendo um consumidor 

vulnerável. Entretanto, adquirindo um bem para uso próprio e 

dele não retirando lucro, será consumidor, havendo a 

presunção absoluta de sua vulnerabilidade. 
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Por derradeiro, Tartuce entende que, para se reconhecer a 

vulnerabilidade, pouco importa a situação política, social, 

econômica ou financeira da pessoa, bastando a condição de 

consumidor, enquadramento que depende da análise dos arts. 

2º e 3º do CDC, para daí decorrerem todos os benefícios 

legislativos, na melhor concepção do Código. Deve-se deixar 

claro que entender que a situação da pessoa natural ou 

jurídica poderá influir na vulnerabilidade é confundir o 

princípio da vulnerabilidade com o da hipossuficiência.  
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