
Direito do Consumidor 
 
O início ontem, no Rio, do VIII Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, durante o qual 
se realizam, paralelamente, o II Seminário Internacional de Direito do Consumidor, o I 
Encontro Estadual de Direito do Consumidor e o II Encontro Nacional de Professores de Direito 
do Consumidor, marca um momento importante de reflexão e debate da sociedade brasileira 
e, particularmente, do meio jurídico, após quinze anos de vigência do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (CDC), avaliando-se, como se faz necessário, seus efeitos e as 
mudanças dele advindas, em prol da consecução do objetivo básico que outro não é, afinal de 
contas, do que o aprimoramento das relações entre produção e consumo no país e, 
conseqüentemente, o fortalecimento do sistema econômico como um todo. 
 
O próprio tema geral proposto e que norteará os trabalhos do VIII Congresso, ou seja, "O 
Futuro do Direito do Consumidor", bem como a presença no evento - promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon) e OAB-RJ - dos autores do projeto 
que deu origem ao CDC , valem como referencial das análises e debates que em se decurso 
serão suscitados, aferindo-se resultados, identificando-se fatores limitantes e possíveis 
resistências de alguns setores à aplicação de suas normas, sobretudo à luz do reconhecimento 
da importância do referido diploma legal para a própria modernização daquelas relações. 
 
Verifica-se, por sinal, de acordo com pesquisa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ), que dos 30 fornecedores de produtos e serviços contra os quais foi proposto o 
maior número de ações nos Juizados Especiais Cíveis, 21 deles são da área de 
telecomunicações e do sistema financeiro, enquanto as concessionárias de energia, água e gás 
ocupam posições no respectivo ranking. 
 
A propósito, o juiz Werson Rêgo, 2º vice-presidente do Brasilcon, salienta que o CDC é uma lei 
moderna e flexível e é responsável, aliás, a seu ver, por uma revolução no sistema jurídico 
brasileiro, na própria medida em que está lastreada em valores e princípios. É forçoso admitir, 
entretanto, ainda em seu entendimento, existirem setores que insistem em impor aos clientes 
regras contidas em contratos de adesão que embutem, entre outras, cláusulas abusivas e 
taxas de juros exorbitantes.  
 
"O reconhecimento do fato - acrescenta ele - não implica valorizar em demasia a posição do 
cliente nem tampouco satanizar as empresas. O que se viu, quando o código foi criado, é que 
havia uma posição de fragilidade e vulnerabilidade do consumidor, que, segundo a 
Constituição, deve ser protegido pelo Estado. O que o CDC fez foi moralizar o mercado de 
consumo, vindo a exigir mais equilíbrio e harmonia nessa relação entre fornecedor e 
consumidor, realçando o seu aspecto ético".  
 
Se por um lado são significativos os avanços obtidos em relação ao quadro anterior - marcado 
por notória desproteção jurídica dos consumidores, sujeitos a abusos de toda sorte - por outro 
importa consolidá-los e identificar desequilíbrios e distorções onde quer que os mesmos 
remanesçam, de forma a garantir a solidez e normalidade de um processo evolutivo 
condizente com o que o CDC representa e sua contribuição à própria modernização do sistema 
econômico, que se deseja mais equânime e equilibrado e, por via de conseqüência, 
socialmente mais justo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 maio 2006, Opinião, p. A-16. 


