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Introdução: Com a promulgação da Lei nº 8.069/90, o Direito do Consumidor no
Brasil ganhou fundamental relevância, passando a considerar o consumidor como uma
parte vulnerável na relação de consumo, carecendo de amparo jurídico especial. Em
razão disto, o CDC é considerado uma lei protetora, de maneira que sempre que se
estiver diante de uma relação de consumo serão aplicadas as suas normas, até por
tratar-se de norma especial.
	A partir dessa concepção do CDC como uma norma protetora, avançada e de eficácia
ímpar no ordenamento jurídico brasileiro, serão analisados os avanços à sociedade e os
desafios a serem enfrentados. Objetivo: O presente estudo busca abordar, de forma
sucinta, os principais pontos relativos aos direitos básicos do consumidor, previstos no
art. 6º do CDC, a fim de aproximar o Direito dos cidadãos. Também busca elucidar os
aspectos mais relevantes da Lei Consumerista, demonstrando sua importância e a
imprescindibilidade de seu conhecimento. Metodologia: No presente estudo será
utilizada a revisão de literatura, por meio de pesquisa bibliográfica, doutrinária e
jurisprudencial, com a finalidade de agrupar conhecimentos variados em torno da
matéria abordada. Resultados: Os avanços da hermenêutica jurídica no sentido de
conferir cada vez maior proteção aos direitos inerentes ao consumidor têm levado a
uma aplicação mais ampla dos princípios contidos na Lei Consumerista. O
conhecimento da legislação evita grandes transtornos ao consumidor e o ajuda a buscar
a solução de eventuais conflitos. Conclusão: O trabalho ainda precisa de avanço e
aperfeiçoamento rumo à concatenação das ideias, mas já se pode perceber que o CDC
é um diploma legal avançado e garantista, contudo, muitas vezes o consumidor não
tem conhecimento de seus direitos ou não sabe como exercê-los.
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