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Tenho a honra de prefaciar a obra de Júlio Moraes Oliveira, intitulada 
Consumidor-Empresário: A defesa do fi nalismo mitigado.

O consumidor se insere em uma quarta geração de direitos fundamen-
tais, por muitos nominada como “o direito à diferença”. Trata-se de direitos 
que derivam de um processo de diferenciação de uma pessoa perante ou-
tra, com respeito extremado pela sua autonomia – atributo componente da 
dignidade do ser humano – em questões existenciais como a eutanásia, o 
transexualismo, o consentimento informado, o aborto e, igualmente em as-
pectos patrimoniais, como uma tutela diferenciada do ordenamento jurídi-
co em prol de sujeitos que compõem relações assimétricas que não podem 
ser disciplinadas da mesma forma que as relações obrigacionais civilistas.

A pós-modernidade procura a igualdade material através de um trata-
mento francamente discriminatório em favor da pessoa que exerce o status 
de consumidor, sujeito débil das relações de mercado. Enquanto o direito 
civil da modernidade se concentra no primado da universalidade com atri-
buição indiscriminada de liberdade e igualdade – “toda pessoa é capaz de direitos 
e deveres na ordem civil”, art. 1º, do Código Civil –, o direito do consumidor 
assume o postulado da vulnerabilidade e a cisão entre desiguais: consumi-
dores e fornecedores.

O Código de Defesa do Consumidor tem o seu berço na Constituição 
Federal de 1988, mais precisamente no art. 48 da ADCT e, especialmente, 
no art. 5º, XXXII, cuja ação afi rmativa determina que “O Estado promoverá, 
na forma da lei, a defesa do consumidor”. Igualmente, o art. 170 da Constituição 
Federal expressa que a ordem econômica constitucional é fundada na livre 
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iniciativa (caput), compatibilizada, porém, pela proteção aos direitos dos 
consumidores (inciso V).

A Lei n. 8.078/90 é qualifi cada pela horizontalidade, pois não tem 
como objetivo simplesmente regular uma matéria, mas praticar um cor-
te sobre todas as outras disciplinas jurídicas para uma efi ciente proteção 
jurídica de um sujeito especial de relações obrigacionais. O princípio da 
vulnerabilidade defi ne o campo protetivo do CDC. A tutela especial se con-
cretizará em todo contexto de relações em que a pessoa se identifi ca com 
um grupo de destinatários fi nais que adquirem ou utilizam serviços ou pro-
dutos, relacionando-se com um empresário, fornecedor deste serviço ou 
produto ao mercado (arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90).

Em contrapartida, o Código Civil toma para si a tarefa de disciplinar 
as relações obrigacionais entre dois iguais – consumidores ou dois iguais 
– fornecedores entre si. Não se tratando de relações paritárias entre civis – 
geralmente iguais ou “quase-iguais” –, ou entre empresários (profi ssionais), 
o paradigma da diferença ingressa no Código de Defesa do Consumidor 
quando estabelece em seu art. 1º a natureza de suas normas como de ordem 
pública e interesse social. A função social das obrigações consumeristas 
objetiva tutelar a parte frágil nas relações de massa com a incidência de 
normas diferenciadas no trato da responsabilidade civil, regulamentação da 
oferta e vícios de produtos e serviços, nulifi cação de cláusulas abusivas, 
interpretação de contratos e várias outras.

A relação será civil, empresarial ou de consumo conforme a sua fun-
ção, consoante a característica fi nalística da relação obrigacional. Vale dizer, 
a presença de um destinatário fi nal de produto ou serviço será o elemento 
decisivo para a aplicação equitativa das normas do Código de Defesa do 
Consumidor, mesmo que a matéria seja comercial.

A discussão mais delicada concerne à defi nição do conceito básico de 
consumidor do art. 2º da Lei n. 8.078/90, dispondo que: “Consumidor é toda 
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 
fi nal”. E a vigência do Código Civil gerou novos rumos à controvérsia, que 
parece encaminhada a uma pacifi cação.

Em tese, incidem quatro situações fáticas que podem ser qualifi cadas 
como atos de consumo: 1) aquisição onerosa de produtos ou serviços para 
fi ns de revenda no mesmo estado em que foi adquirido. Seria o caso inter-
mediário/distribuidor/importador. V.g. o comerciante que adquire tomates 
do fornecedor para revendê-los em seu estabelecimento. Estes sujeitos não 
encerram o ciclo econômico de circulação dos bens; 2) aquisição de um 
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bem para fi ns de transformação ou incorporação em outro bem. Há um in-
sumo que retorna ao mercado após o processo de incorporação/transfor-
mação. Ilustrativamente, seria o caso do padeiro que adquire farinha para 
confeccionar pães e bolos ou o fabricante de automóveis que adquire pneus 
para os veículos que serão comercializados; 3) aquisição de um bem para 
uso instrumental em atividade-fi m. A aquisição se dá em caráter auxiliar de 
uma atividade produtiva. Exemplifi cativamente, o padeiro adquire um for-
no industrial para incrementar o seu negócio ou o proprietário de escola de 
natação adquire sistema de aquecimento para a piscina; 4) por fi m, a aqui-
sição do produto/serviço para fi ns de retirada do mercado, sem qualquer 
fi nalidade econômica, ou seja, sem a pretensão de utilizar o bem para fi ns 
de insumo nem de conceder a ele uso instrumental em sua atividade-fi m.

Duas teorias procuram justifi car quais destas relações obrigacionais 
identifi cam um consumidor em sentido estrito. As teorias fi nalista e maxi-
malista se confrontam em torno da conceituação deste sujeito especial de 
relações obrigacionais. O mérito da abordagem do talentoso Mestre em 
Instituições Sociais e Professor Universitário é demonstrar toda a trajetória 
evolutiva do conceito do consumidor até alcançarmos os tempos atuais. 
O autor soma à sua bagagem cultural a experiência que só a militância na 
advocacia é capaz de proporcionar, para realçar doutrina, jurisprudência e 
hipóteses concretas de todo um movimento pendular que em 2012 alcança 
a legitimação da teoria fi nalista mitigada.

Tive a alegria de examinar a dissertação de mestrado do autor na Universi-
dade FUMEC – em banca presidida pelo culto Professor César Fiuza –, opor-
tunidade em que constatei a qualidade do trabalho que ora se converte em um 
venturoso opúsculo jurídico, capaz de orientar estudantes e profi ssionais do di-
reito na compreensão deste instigante e vivo debate do direito consumeirista.

Parabenizo a editora pela publicação da obra e o jovem e talentoso 
autor Júlio Moraes Oliveira pelo alto nível do impresso, que certamente 
contribuirá para o enriquecimento da cultura jurídica nacional.

Belo Horizonte, Janeiro de 2012.
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