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Da situação de completo 

• 

desígmollJ 

brasileiro, passou-se, em certos 
ciais, após a Lei nO 8.078, de 11 
exagerado amparo à parte 
levada ao extremo por alguns 
objetivo do Código de Defesa do 

Com efeito, e como aliás, 
lei tutelar, entre seus 
harmonia entre os sujeitos da 
los juridicamente e a propiciar o 
vimento econômico, segundo os 
o mercado (art. 4°, III). 

O Código de Defesa do Co~ 
função social do contrato, mas. 
desenvolve o milenar instrumen 
não é o contrato um meio de prc 
um natural e indispensável instru 

É no plano econômico, na ver 
coisa, em termos do fenômeno 
social ao consumidor não pode s 
ou inviabilizar a função econômi 
respeitá-la e incentivá-la, no pró! 
visto que sem um mercado prós~ 
condições favoráveis à satisfação 
serviços, em níveis compatíveis c 
rão das vantagens evidentes que ~ 

Por outro lado, não foi o CD 
consumidor. Teorias como a da' 
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