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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

A PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS NO DIREITO INTERNACIONAL
PRIVADO BRASILEIRO*

i\lAR!LlA ZANCHET
Data da defesa: 25 I 04 I 2006

RESUMO
As relações de consumo, da mesma forma como relações priv""adas em geral, têm
assumido caráter .internacional. O crescente fenômeno acarreta, contudo, o incremento de
·vulnerabilidade do consumidor, a qual, em nível nacional, já exige que o direito restabeleça o
desequilíbrio intrínseco à relação de consumo. Em nivel internacional, assim, esses desafios
aumentam, especialmente porque as normas conflituais clássicas foram constnlÍdas a partir
da sociedade liberal moderna, que buscava basicamente a manutenção da igualdade formal
entre os indivíduos, sem preocupações de cunho material. No Direito Internacional Privado
Brasileiro essa situação se repete, principalmente em virtude da desatualização da disciplina.
Busca o presente trabalho, portanto, consmllrpropostas para o Direito Internacional Privado
Brasileiro de defesa do consumidor. Na primeira parte do trabalho, então, são analisadas as
causas da VtJlnerabilidade na relação internacional de consumo, constatando-se estamos
liberalismo jurídico e suas conseqüências na disciplina, bem como o duplo papel do princípio
da autonomia da vontade. Por um lado, a autonomia permite o reconhecimento do indivíduo
no plano internacional, mas por outro demonstra a insuficiência do modelo conflitual
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clássico. Diante da crise do modelo liberal moderno, discutem-se os rémédios para superar a
vulnerabilidade na relação internacional de consumo. Analisa~se a informação enquanto
forma de mitigar a vulnerabilidade do consumidor. Abordam-se, ainda, as formas de se
encontrar a lei mais favorável ao consumidor. Nas conclusões, enfim, constrói-se uma sugestão
de redação para a lei brasileira de proteção internacional do consumidor.
Palavras-chaves: Direito Internacional Privado, Díreíto do Consumidor, Consumo
Internacional, Causas e Soluções para Vulnerabilidade na Rc11.ção Internacional de Consumo.

