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deseja o andar da criança. (Rubem Alves, Por 

Uma Educação Romântica)

 

 

 

 

 

 

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



Resumo 

É objetivo deste trabalho traçar as primeiras linhas acadêmicas em torno da necessidade de 

unificar o processo administrativo, instaurado para apurar infrações às normas de defesa do 

consumidor. A utilidade do tema proposto vai ao encontro de uma necessidade explícita dos 

órgãos de defesa do consumidor hoje existentes no país, e é claro - de seus agentes - os militantes

nacionais da defesa administrativa do consumidor. Sem perder o foco no cumprimento do

comando fundamental petrificado, da promoção da defesa do consumidor, buscamos também 

conferir maior efetividade à aplicação do direito material de consumo. Unificar procedimentos e

fortalecer os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é antes de mais nada, pôr em 

relevo o aspecto social deste trabalho estatal de defesa do consumidor, já que a imensa maioria de 

cidadãos que batem às portas dos órgãos públicos de defesa do consumidor provém das camadas 

mais pobres da população. Nossa premissa básica, decorrente do tema ventilado, é a inexistência 

de unificação nacional em matéria processual administrativa e suas implicações. Vasculharemos

com alguma ligeireza a face material das sanções administrativas de consumo, tanto da multa e 

sua dosimetria (a sanção mais utilizada pelos órgãos administrativos) quanto das outras onze 

sanções. Neste ponto, não poderíamos deixar de fazer menção à importância e essencialidade da

Assessoria Jurídica ligada aos órgãos públicos de defesa do consumidor. A resolução 

administrativa de conflitos é também tema de capital importância para construção de nossa 

conclusão. Discorreremos sobre a necessidade de unificação do processo administrativo e

traçaremos as competências dos órgãos públicos pertencentes ao Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor; procuramos relacionar a unificação processual com a própria concepção de um 

sistema e seu fortalecimento; buscamos desfazer também o nó górdio do trabalho que é justamente 

transpor a barreira da unificação em matéria processual administrativa, sem agressão a autonomia 

legislativa de cada ente federado nesta matéria. Buscamos também explicitar os principais pontos 

da conclusão de nosso trabalho que consiste de uma proposta normativa. Abordamos a

necessidade do devido processo, a distinção entre reclamações e sanções, além de iniciar o 
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preparo para discussão de um cadastro nacional de reclamações fundamentadas, tema que na 

atualidade passa necessariamente pelo Sistema de Informações ao Consumidor (SINDEC), 

ferramenta concebida para viabilizar este fim. A prescrição administrativa envolvendo conflitos 

ou infrações administrativas de consumo é outro tema que decidimos marcar, diante de sua 

relevância prática. Outro enorme obstáculo que nos propusemos a enfrentar (sem a pretensão de 

oferecer solução definitiva) é a intrincada discussão sobre os conflitos de competência entre 

órgãos administrativos. Não temos qualquer dúvida que a importância e profundidade do tema

merece a atenção de todos os atores, direta ou indiretamente envolvidos na aplicação das sanções 

de consumo. Como meio de solução administrativa de conflitos, ousamos propor um método 

paralelo ao atual. Refiro-me a arbitragem. Neste ponto do trabalho nossa inquietação busca 

responder a indagações pertinentes à viabilidade de aplicação deste meio extrajudicial de 

conflitos, dentro dos órgãos administrativos de defesa do consumidor. Trataremos portanto de 

demonstrar a viabilidade da utilização de mecanismos alternativos de solução de conflitos de 

consumo, assegurando aos consumidores proteção administrativa e técnica, aliada a facilitação da 

defesa de seus direitos, tendo como farol a busca constante da melhoria do mercado de consumo.

Ao final, alicerçado nas discussões travadas no curso do trabalho elaboramos um projeto de 

portaria destinado a regular o Processo Administrativo das Relações de Consumo. Partindo do

reconhecimento da atual insuficiência (e portanto da necessidade) das proposições normativas no 

papel da estruturação de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é que convido a todos à 

inquietação, pois ela é a chave para atravessarmos as grossas portas da mudança. É assim, com os 

pés firmes no solo da realidade e olhar fixo no futuro, que pretendemos palmilhar e construir o

caminho que nos levará a percorrer a amplidão legislativa de consumo.
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Abstract 

The object of this work is to define the first academic lines about the necessity to unify the

administrative process that evaluates infractions of the consumerism rules. This theme meets a well-

known need of the current organizations for consumer protection nationwide and their agents �

national militants in administrative consumer protection. Keeping focus on the accomplishment of

the petrified fundamental commandment in consumer protection promotion, we have tried to give

more effectiveness to the use of the material law in consumerism. Unifying procedures and

strengthening the Agencies of the National System for the Consumer Protection means, first of all,

to expose the social aspect of this governmental work on consumer protection, since most of the

citizens who appeals to these public institutions come from the poor. Our basic premise about this

theme is the absence of a national unification of the administrative processes and its implications.

We will briefly examine the material face of the administrative consumerism penalties, such as the

fine and its dosage (the most common penalty), as well as the other eleven penalties. At this point,

we could not forget the importance of the presence of juridical assistance in public consumer

protection agencies. The administrative solution to conflicts is an essential topic to come to a

conclusion. We will talk about the need to unify the administrative process and we will present the

competences of the public agencies in the National System for the Consumer Protection; we will try

to relate the process unification to the conception of a system and its strengthening; we will make

an effort to cut the Gordian knot of the matter, which is the unification of the administrative process

with no harm for the legal autonomy of each federative entity in this matter. Our conclusion is a

proposal of regulation, and its main points will be explained in full details. We will discuss the need

of the appropriate process, the distinction between claims and penalties; furthermore, we will

initiate the debate about a national record of well-grounded claims, a topic that nowadays

indispensably includes the Information System for the Consumer (SINDEC); a tool conceived to

achieve this aim. The administrative extinguishment involving conflicts or infractions is another

theme we decided to approach, due to its practical relevance. Another huge obstacle we will face
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(without making pretensions to presenting a final solution) is the hard discussion about competence

conflicts among administrative institutions. We have no doubt that the theme demands the attention

of all the agents involved with the application of penalties. As a way to solve administrative

conflicts, we dare propose a parallel method to the present one, which is, in this case, the

arbitration. At this point, our inquietude will try to answer questions about the possibility of

applying this extra judicial method to the administrative institutions for the consumer protection.

We will demonstrate the possibility of applying alternative means of solving consumer�s conflicts, 

making sure that the consumers will get administrative and technical protection, besides having

their rights easily defended, always focusing on the search for a better market. At the end, based on

discussions that occurred during the development of this work, we will propose a regulation project

to the administrative process in consuming relations. As we recognize the lack (and the need) of

rules and regulations to structure a National System for the Consumer Protection, we invite all of

you to inquietude, since this is the key to achieve changes. So, looking ahead to the future and

based on our reality, we intend to pave the way for the examination of this vast legislation.
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1. BREVE DIAGNÓSTICO ACERCA DAS DIFICULDADES DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS DE CONSUMO ENFRENTADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS DO SNDC

 

1.1. Primeiras linhas 

Discorrer sobre sanções administrativas sob a ótica do aplicador, tem neste trabalho 

finalidades que trataremos de explicitar. Em primeiro lugar, levar ao leitor parte da realidade destes

ilustres desconhecidos dos partícipes das relações de consumo - os órgãos de defesa do consumidor. 

Além é claro, de preparar a base argumentativa para a conclusão sobre a necessidade de unificação 

do processo administrativo de consumo no país (por que e para que unificar).

Como as sanções não fazem parte do objeto central do trabalho, muito embora nossa 

pretensão caminhe no sentido de abrir caminho para sua aplicação, nossa abordagem se direciona 

muito mais para a exposição de algumas determinadas dificuldades reais na aplicação das sanções, 

pois essa sistematização pode ser de alguma valia na discussão e enfrentamento dos problemas.

O que chamamos genericamente de dificuldades, envolve basicamente as deficiências 

estruturais dos órgãos aplicadores das sanções, o campo de discricionariedade do administrador (em 

razão de conceitos legais com elevado grau de indeterminação), competências dos órgãos de defesa 

do consumidor e de outros órgãos públicos relativamente a determinadas sanções.

A razão de chamarmos a atenção para este tema, é antes de mais nada, sua imbricação com o 

processo, além disso, nos parece necessário por em relevo distinções entre o que representam 

dificuldades e entraves internalizados da estrutura administrativa, e aqueles advindos da própria 

concepção normativa da sanção e conflitos de competência daí decorrentes.
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Pretendemos também atrair os olhares dos próprios órgãos envolvidos neste tema - os órgãos 

oficias do chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - para um singelo exercício de 

autocrítica. É que mesmo após década e meia da criação destas sanções, ainda esbarramos em 

questões absolutamente elementares.

Para muitos dos órgãos detentores do poder de polícia administrativo, ainda não é possível 

sequer instaurar, decidir e cobrar (em juízo) uma simples multa por infração das regras de consumo. 

O poder de coerção dos órgãos administrativos não pode depender quase que exclusivamente da 

divulgação de listas anuais de reclamações fundamentadas, ou de informações públicas de que o 

órgão de defesa do consumidor �irá adotar as providências cabíveis� (no mais das vezes essas 

afirmações não passam de uma entrevista no jornal local, onde se diz o que, em tese, pode ser feito

para coibir determinada prática ilícita).

Já é tempo de viabilizar e conferir efetividade às ferramentas sancionadoras criadas pelo 

legislador do CDC.

A trilha a percorrer é longa, mas é possível vislumbrar um atalho - a troca de experiências 

entre os órgãos administrativos. Neste ponto o leitor deve estar se indagando: ora, mas não há 

comunicação entre os órgãos de um �sistema�? Pois bem, por mais estranho que pareça, a 

comunicação é demasiado deficiente, e sem ela, a troca de experiências fica reservada a temas 

específicos (às vezes periféricos) em congressos e seminários. A ausência do assunto processo ou

sanções na pauta de discussões dos entes encarregados da aplicação do direito e da produção 

científica, chega a causar a falsa impressão de que o assunto já é superado � nada mais equivocado.

Já dissemos de forma literal e até metafórica, que do processo administrativo depende toda a 

aplicação do direito material, se assim o é, este tema deve deixar a periferia e ganhar o centro das

discussões, inconcebível que assim não o seja.
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Se as disparidades locais e regionais de interpretação das normas de conduta previstas no 

CDC e das sanções são abissais, que dizer sobre o processo administrativo que representa hoje um 

verdadeiro vazio legislativo. As questões são tantas e tão diversas que, por hora, nos ocuparemos de 

apontar para a problemática das sanções.

Sob nossa ótica, o tema da aplicação das sanções administrativas não deve ser analisado 

apenas sob o prisma da técnica jurídica. Assim o fazendo, reduziremos o objeto da análise ao que ela 

não é, teremos apenas um falso e impreciso diagnóstico (mais impreciso do aquele que pretendemos 

revelar). Problemas aparentemente jurídicos escondem atrás de si questões de ordem estrutural, 

política e econômica.

Não há como negar que as diversidades verificadas nos órgãos do SNDC, são reflexo das 

diferenças regionais, geográficas, econômicas políticas e históricas de nosso país continente. Por 

mais paradoxal que possa parecer, talvez essa seja uma de suas maiores riquezas e também um dos 

maiores obstáculos para a construção de um todo organizado e articulado na busca de objetivos 

comuns, algo que se possa chamar de sistema nacional.

Assuntos de abrangência nacional podem e devem ser discutidos com esta mesma magnitude.

É dentro da noção de sistema, sem ignorar as diferenças regionais, que as políticas públicas de defesa 

do consumidor devem ser examinadas.

Fica claro que a missão dos órgãos oficias do SNDC vai muito além das poucas competências 

específicas que lhes foram distribuídas na lei 8.078/90, é através dos comandos principiológicos que 

se pode extrair o balizamento das ações dos órgãos públicos de defesa do consumidor.1

1 O CDC, Lei 8.078/90, traz apenas um elenco de competências do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
(DPDC), órgão Coordenador do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), as competências dos demais 
órgãos (estaduais, municipais e do Distrito Federal) não foram fixadas na lei federal.pdfMachine
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Como dissemos, nossa intenção ao relatar algumas das muitas dificuldades de aplicação das 

sanções administrativas, é de instigar o debate do tema e propiciar avanços que se farão sentir por 

toda a sociedade.

Nossa análise segue a mesma ordem seqüencial ditada pelo próprio CDC. Partiremos da 

sanção de multa e daí em diante para as demais penas. O destaque para a pena pecuniária não é 

ocasional, dentre todas as penalidades administrativas ela é a mais aplicada (em determinados 

órgãos, a única). De outra parte, tentaremos vasculhar as razões que desmotivam a imposição de 

certas sanções, das quais sequer temos notícia de sua aplicação uma única vez em todo o país.

É certo que em muitas situações, o receio de aplicação de sanções mais gravosas se deve ao 

reconhecimento por parte do próprio aplicador da penalidade, de que está pisando em terreno

arenoso. Não raro os responsáveis pela aplicação de sanções administrativas de consumo, deparam-

se com tipos administrativos cuja aplicação exige uma estrutura administrativa distante da realidade 

nacional, distante da realidade dos órgãos criados especificamente para defender o consumidor.

Além disso, aventurar-se a levar adiante uma medida restritiva contra um fornecedor em meio

a questões ainda sem resposta, como é o caso do conflito de competência vertical e horizontal, ou até 

mesmo da técnica a ser empregada em determinado procedimento, redundaria na enorme

probabilidade do fracasso da punição.

Inevitavelmente, nosso trabalho exporá fragilidades dos órgãos de defesa do consumidor, 

melhor dizendo: buscaremos trazer à discussão fragilidades e deficiências conhecidas e enfrentadas 

há anos. Fragilidades que precisam ser expostas ao invés de varridas para baixo do grande tapete da 

descontinuidade administrativa e do palanque que infelizmente a �defesa do consumidor� ainda 

representa.
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Ciente de que a solução de parte dos problemas aqui apresentados demandam ações políticas, 

tanto no sentido de políticas públicas de defesa do consumidor, quanto de políticas partidárias, 

optamos por uma conclusão final cujo modelo possui roupagem de direito positivo, mas que enseja

uma ação política prévia, uma articulação sistêmica.

Acreditamos que técnica jurídica e política andam de mãos dadas. Exemplo disso é a própria 

elaboração do CDC, um exemplar trabalho de política de defesa do consumidor que deu origem a um 

excelente resultado normativo. O direito pode estar a serviço dos interesses da maioria ou não, a 

depender da política que o antecede.

Esta lógica aliás, provoca um moto contínuo, estimulando novas e produtivas ações políticas. 

Tanto a política pode resultar numa boa produção normativa, quanto a norma produzida pode 

orientar novas e profícuas ações políticas. Ou seja, um salto técnico qualitativo (da norma) pode 

orientar grande parte das ações políticas e uma mudança de grau também neste campo.

Acreditamos que a estruturação e o fortalecimento técnico do (ainda inexistente) Sistema de 

Defesa do Consumidor, lhe conferirá respaldo político suficiente para motivar a vontade (política) 

local e estadual a ponto de minimizar ingerências e interferências localizadas e contrárias ao 

interesse da proteção do consumidor.

A unificação de entendimentos, posicionamentos e procedimentos é um dos caminhos na 

busca da organização de um sistema nacional, pois como advertiu o professor Marcelo Gomes Sodré, 

a noção de sistema, quando aplicada ao SNDC, transita entre o jurídico e o político, tanto assim que 

a legislação é condição necessária, mas não suficiente para a formulação de um Sistema 

Nacional.2

2 SODRÉ, Marcelo Gomes. A Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor: Avanços e Retrocessos 
Legislativos. Tese defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003.pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



1.2. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e as políticas públicas de consumo � 

composição e conceituação. 

Antes de introduzir o tema, algumas considerações e advertências precisam ser feitas.

A primeira delas é que o tema do trabalho (processo administrativo) guarda íntima relação 

com outro denominado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tema que extravasa os limites

de nossa análise.

Por este motivo, nossas referências ao sistema nacional apóiam-se na conclusão a que chegou 

o professor Marcelo Sodré, de que este Sistema Nacional de Defesa do Consumidor nada mais é 

do que uma ficção jurídica mal acabada do ponto de vista formal3.

Justifico minha opção na adoção de conclusão externa ao trabalho, em razão de que, assim o 

fazendo, parto de premissa absolutamente abalizada e cientificamente comprovada. Além disso, 

nossa concordância com a conclusão do mestre está espraiada por todo o texto, e se apresenta em 

forma de críticas e constatações empíricas.

Esta constatação de inexistência do sistema, ao contrário de representar um desestímulo ao 

pensamento, nos impulsionou no sentido de colaborar na construção deste atual �quase nada� 

chamado de sistema.4

A despeito da inexistência de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nossa proposta 

final pode (e esperamos que seja) ser de utilidade aos órgãos de defesa do consumidor ainda que em 

sua atuação praticamente isolada, como ocorre ainda hoje.

3 A conclusão (da qual partilhamos) pode ser encontrada em: SODRÉ, Marcelo Gomes. A Formação do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor: Avanços e Retrocessos Legislativos. Tese defendida na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2003. p. 378.
4 Idem. É no posfácio de sua tese, intitulado Discurso sobre o nada, ou quase nada, que o professor firma sua
conclusão pela inexistência do SNDC. O texto foi concebido para ser o prefácio do trabalho, mas foi incluído no final da 
obra, a fim de não despertar no leitor a idéia de que o tema central da tese não existe na realidade. Foi em alusão a este 
�nada�, ou �quase nada� - o SNDC - que me utilizei desta expressão no corpo do texto.pdfMachine
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Mais que isso, acreditamos que este seja um passo no sentido da construção do próprio 

sistema.

A partir destas afirmações de que (i) o sistema nacional de defesa do consumidor inexiste e; 

(ii) nossa pretensão é contribuir com a formação do sistema, é que surge a necessidade tanto de 

conceituar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quanto situar com precisão nosso objeto de 

estudo.

Mais uma vez, nos apoiaremos nos ensinamentos do professor Marcelo Sodré, que tratou de 

definir sistema (e nacional). Além disso, nos serviremos das distinções por ele traçadas entre a 

Política Nacional de Relações de Consumo (PNRC), Política Nacional de Defesa do Consumidor 

(PNDC) e Política Nacional de Exercício do Poder de Polícia Administrativo (relativamente a este 

tema utilizaremos pela primeira vez a sigla PNSC � Política Nacional de Sanções de Consumo).5

Partindo do tema que nos propusemos a enfrentar, fica claro que nosso foco central será o 

exercício do poder de polícia dos órgãos de defesa do consumidor. Melhor dizendo, procuramos fixar 

nossa atenção no ferramental normativo processual necessário para a aplicação de sanções 

administrativas e também na composição de conflitos por esta mesma via - a administrativa.

Esta conceituação de sistema e as distinções que a seguirão, servem para melhor situar nosso 

objeto, isolando-o da própria Política Nacional de Relações de Consumo e da Política de Defesa do 

Consumidor.

Aliás, em nossa concepção, a política de aplicação de sanções (ao lado de uma política de 

solução administrativa de conflitos), é apenas uma parte da Política Nacional de Relações de 

Consumo e, como afirmou o professor Sodré, uma das grandes dificuldades para a formação do 

Sistema Nacional.

5 Op. cit. p. 211. pdfMachine
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Vamos à definição de sistema:

O conceito que transcreveremos a seguir foi minuciosamente construído a partir da noção de 

sistema introduzido pela filosofia geral e do direito, da política, da sociologia e também dos 

significados comuns do vocábulo.

Sistema é um conjunto de instituições políticas ou sociais, estruturado de 
forma organizada, no qual as diversas partes se relacionam ente si, a partir
de princípios ou idéias comuns, encaradas quer do ponto de vista teórico, 
quer do de sua aplicação prática, visando um resultado.6

Após elaborado, o conceito foi decomposto pelo próprio autor e preenchido de sentido a fim 

de ganhar concreção. A divisão é a seguinte: (i) um conjunto de instituições; (ii) estruturado de 

forma organizada, no qual as partes se relacionam entre si; (iii) a partir de princípios ou idéias 

comuns e; (iv) visando um resultado.

Ao longo desta operação, a abrangência da expressão nacional também foi conceituada e 

dissociada da confusão reducionista que permeia as expressões federal e nacional. Em nosso caso,

confundir estas expressões poderia levar à conclusão que um único órgão federal (o DPDC) 

representa e responde pela política nacional, o que não é verdade, o órgão federal é apenas um dos 

órgãos que integram o sistema no plano formal. A conclusão extremamente concisa e fundamentada,

já dissemos, foi a de inexistência de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no plano real.

Após a conceituação do que vem a ser sistema nacional, qualquer pessoa minimante 

conhecedora do funcionamento dos órgãos e entidades que atuam na defesa do consumidor (direta ou

indiretamente), ou qualquer de nós que se proponha a entender sua dinâmica, poderia, decompondo o 

conceito, chegar à mesma conclusão, vejamos:

6 Op. cit. p. 211. pdfMachine
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(i) Ainda hoje, não se pode afirmar quais instituições integram o dito sistema, a resposta não 

está na lei e muito menos no plano fático; (ii) também sua estrutura não está organizada fática ou 

formalmente e o relacionamento intra partes é deficiente (inexistente em alguns casos); (iii) dizer se 

os princípios e as idéias são comuns entre os integrantes do sistema, talvez fosse possível a partir do 

momento que obtivéssemos a definição de quem são eles. Se não sabemos quem integra o sistema 

não poderemos saber de ações e idéias; (iv) o resultado, talvez seja o único ponto em que se possa

vislumbrar alguma convergência entre os órgãos e instituições (públicos e privados) que hoje atuam 

(analise meramente fática) na defesa do consumidor - ao menos em tese � a defesa do consumidor é 

o objeto a ser buscado.

Mais uma vez, reforçaremos uma afirmação anterior: nosso trabalho é dirigido aos órgãos 

públicos de defesa do consumidor propriamente ditos, e como tal, pode ser utilizado mesmo no 

estágio atual (embrionário) de formação do sistema, independente da atuação articulada ou isolada de

cada órgão. É por isso que, reafirmamos: não partimos da necessidade de criação do sistema para a 

propositura do tema, ao contrário, pretendemos contribuir para sua estruturação pela via reflexa.

Quando utilizamos a expressão �órgãos públicos de defesa do consumidor propriamente

ditos�, queremos marcar uma distinção necessária: essa distinção recai sobre o fato de existirem 

órgãos públicos que atuam gravitando em torno do tema defesa do consumidor, e outros que foram 

criados especificamente com esta finalidade. É aqui que se encaixam os procons e o DPDC. São 

estes, para nós, os órgãos públicos de defesa do consumidor propriamente ditos, ou órgãos de defesa 

do consumidor típicos.

Após aproveitar o conceito de sistema, recorreremos a uma fina distinção entre as diversas 

políticas públicas que envolvem o consumo no Brasil: Política Nacional de Relações de Consumo 

(PNRC), Política Nacional de Defesa do Consumidor (PNDC) e Política Nacional de Exercício do 

Poder de Polícia Administrativo (para nós PNSC).
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Após esta distinção será possível situar precisamente o objeto de nosso trabalho dentro das 

diferentes políticas, inclusive identificando os responsáveis pela execução de cada uma delas.

! Política Nacional de Relações de Consumo, que visa regrar as
relações de consumo, com o objetivo de proteger o consumidor, por conta de
sua vulnerabilidade, mas sempre na busca de harmonizar as relações ente 
consumidores e fornecedores (art. 4º do CDC). Trata-se de um foro mais
amplo;

! Política Nacional de Defesa do Consumidor propriamente dita,
responsável direta pela implementação das leis de defesa dos consumidores 
(art. 105 e 106 do CDC), dentro de uma visão de planejamento estratégico;

! Política de Exercício do Poder de Polícia Administrativo, que deve
organizar e racionalizar a aplicação das sanções administrativas (art. 55 e 
seguintes do CDC).7

O professor prossegue afirmando que hoje existe uma enorme confusão entre os papéis e os 

atores que devem atuar em cada um desses níveis, fato que acabou tornando o sistema nacional

incoerente e inconsistente.

Na Política Nacional de Relações de Consumo, deve funcionar toda a sociedade inclusive

os fornecedores e consumidores, minimizando a vulnerabilidade dos últimos e convergindo para a 

harmonia de ambos.

Já na Política Nacional de Defesa do Consumidor, a responsabilidade recai sobre os

ombros das entidades de defesa do consumidor (tanto públicas quanto privadas), implementando 

princípios de defesa do consumidor, traçando estratégias e escolhendo prioridades. É este o foro, por

exemplo, para a discussão de um cadastro nacional de reclamações fundamentadas.

7 Op. cit. p. 377/8. pdfMachine
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Além destas duas políticas públicas está situada aquela que está diretamente ligada a nosso 

tema, trata-se da Política Nacional de Exercício do Poder de Polícia Administrativo. Discutem

esta política apenas os órgãos detentores do poder sancionador sobre os fornecedores. Os atores 

envolvidos devem encontrar formas coerentes e sistêmicas de atuação e fórmulas legais de solução 

de conflitos para a aplicação das sanções. É da solução destes conflitos, conclui o professor, que 

depende a sobrevivência do sistema nacional.8

Trouxemos estas argutas considerações para dentro de nosso trabalho com o específico fim 

de: (i) chamar a atenção para o alerta mais importante que extraímos do trabalho do Professor

Marcelo Sodré � a inexistência do Sistema Nacional compromete pela raiz o mandamento 

constitucional da proteção do consumidor; (ii) esquadrinhar onde, dentro das políticas públicas de 

defesa do consumidor, este nosso trabalho se insere e quais são as autoridades responsáveis por sua 

discussão e implementação � já vimos: as autoridades responsáveis pelos órgãos públicos com 

atribuição específica de defesa do consumidor nos três níveis de governo.

Como o próprio título do trabalho sugere, nossa discussão não tem como objeto as sanções, 

mas seu instrumento: o processo administrativo viabilizador da aplicação das sanções.

Nossa opção não se justifica por alguma presunção de esgotamento do tema sanções 

administrativas. Ao contrário, até hoje (decorridos quinze anos da edição do CDC) só temos ciência 

de um único trabalho que discute o tema das sanções administrativas no CDC, com a profundidade 

necessária. Trata-se da dissertação de mestrado do Professor Vitor Morais de Andrade, intitulada: 

Sanções Administrativas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.9

8 Op. cit. p. 379.
9 ANDRADE, Vitor Morais de. Sanções Administrativas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Dissertação defendida na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005.pdfMachine
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Mas se é assim em relação ao direito material punitivo de consumo, o processo é tema 

inexplicavelmente ainda mais árido, um ilustre desconhecido da doutrina administrativa de consumo, 

que sequer existe.

Acreditamos que somente encarando a aplicação de sanções (e seu processo) como parte das 

políticas públicas de defesa do consumidor, é que conseguiremos estabelecer um foro de discussão 

sobre o assunto e encontrar as soluções que não podem e não devem ser unilaterais e prontas, como 

parece ser a conclusão deste trabalho.

A proposta aqui apresentada pode ser o ponto e partida para o início das discussões sobre a 

criação e a unificação do processo administrativo de consumo. Se isso vier a acontecer, nosso

objetivo terá sido plenamente alcançado.

Visto o conceito de sistema nacional e algumas linhas sobre a delimitação do tema do 

trabalho, dois pactos precisam ser estabelecidos com o leitor: (a) em primeiro lugar, a partir da

indefinição legal (e real) sobre os integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,

nossas referências a este sistema, se fará sempre de forma restrita aos órgãos públicos criados com 

fim específico de defesa administrativa do consumidor, em todos os níveis de governo.

Esclarecendo: a composição do sistema nacional será para nós, integrada pelos procons 

municipais, estaduais, do Distrito Federal e pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 

do Ministério da Justiça.

É para estes órgãos, que a nosso ver integram o sistema nacional em sentido estrito, que as

regras processuais aqui presentes foram concebidas, além disso, passaremos ao largo da discussão 

relativa composição do SNDC pelas agências reguladoras e outros órgãos criados com finalidades 

outras que não a defesa do consumidor propriamente dita.
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Outro pacto a ser estabelecido é o de que a vertente de política pública de consumo deste 

trabalho, recai sobre o exercício do poder de polícia administrativo e receberá a sigla PNSC (Política 

Nacional de Sanções de Consumo). Optamos por esta sigla em razão da similaridade com as demais 

siglas que definem políticas públicas de consumo (PNRC e PNDC) e também pelo fato de que a 

aplicação das sanções pressupõe um método ou processo.

Assim, ao lado destas duas siglas passaremos a nomear de PNSC a Política Nacional das 

Sanções Administrativas, que tem por objeto a organização e racionalização da aplicação das 

sanções administrativas, decorrentes de violações das normas de proteção do consumidor, tanto as do 

CDC quanto as demais que integram a rede de proteção normativa de consumo.

Daqui em diante, ainda neste capítulo, veremos quem integra os lados ativo e passivo do 

processo apuratório das infrações administrativas de consumo, traremos algumas considerações 

sobre a aplicação de cada uma das sanções administrativas previstas no CDC, tangenciaremos a 

dosimetria da pena mais utilizada pelos procons, além da importância do papel das assessorias 

jurídicas dos órgãos de defesa do consumidor.

A primeira vista, nem todos os temas parecem retratar dificuldades de aplicação de sanções 

(título deste capítulo), mas uma análise de cada um deles nos faz mudar de opinião, conforme 

passaremos a explanar.

(i) A definição adequada das partes no processo administrativo nada mais é que condição de

sua validade; (ii) a inspeção dos obstáculos de aplicação de cada sanção confunde-se como próprio 

nome do capitulo; (iii) a revisão das multas pelo Poder Judiciário, é outro tema que se não tratado 

com a devida cautela pelos aplicadores das sanções, poderá simplesmente obstaculizar o poder de 

policia do SNDC; (iv) as Assessorias Jurídicas representam uma �dificuldade� no sentido negativo 

da palavra. Sua ausência é geradora de embaraços na atuação dos procons. Apesar disso, este tema 

recebe pouca atenção das autoridades administrativas (afirmo com o conhecimento da dinâmica do 
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sistema). As A.J., são responsáveis por garantir o funcionamento das atividades fim dos órgãos do 

sistema. Sem elas, nenhum processo administrativo pode ser executado por falta de pagamento,

ações coletivas deixam de ser propostas, e o Procon viverá a mercê da boa vontade do fornecedor na 

realização de composições amigáveis.

1.3. Processo administrativo � pólo ativo e passivo do processo 

Aqui pretendemos marcar nossa posição sobre quais órgãos integrantes do SNDC, recai a 

competência para instaurar e decidir em processos administrativos de consumo. Ou seja, quais 

órgãos podem aplicar as sanções administrativas previstas no art. 56 do CDC.

Além disso, entendemos de suma importância dedicar algumas linhas sobre o regime de

responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços pela prática de infrações administrativas. 

Será que estes fornecedores respondem nas mesmas bases da regra de responsabilidade civil de 

consumo, ou seja, de forma objetiva e solidária?

A extensão do dano (real ou presumido) causado pela infração é critério hábil para fixar a 

responsabilidade de um estabelecimento comercial ou da rede por ele integrada? Em outras palavras,

infrações praticadas em um único estabelecimento da mesma empresa, pode ser estendido às demais? 

É fácil perceber a relevância do questionamento se lembrarmos que a condição econômica é critério 

de dosagem da pena.

Em primeiro lugar trataremos do pólo ativo.

Relativamente às competências (ou atribuições) dos integrantes do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor, pautaremos nossa análise na hierarquia normativa, partindo da Constituição 

Federal, passando pelo Código de Defesa do Consumidor e seu decreto regulamentar. É verdade que 
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cada órgão municipal ou estadual, possui sua respectiva lei ou ato normativo de criação onde são 

disciplinadas suas atribuições, entretanto elas não serão analisadas individualmente. A uma, pela 

fuga de objeto decorrente desta demorada análise, a duas porque estas leis e normas não podem 

destoar das regas gerais de competência fixadas no Código de Defesa do Consumidor.

A primeira e mais genérica previsão normativa da missão estatal de defesa do consumidor, 

decorre de dois comandos constitucionais: o mandamento expresso de defender o consumidor na

forma da lei e a limitação às iniciativas do poder econômico.10

Em nível legal (CDC), o legislador incumbiu diversos órgãos de executar a Política Nacional 

das Relações de Consumo (CDC art. 5º) chamando estes órgãos de �instrumentos�, além de definir 

(sem precisão) os integrantes e o Coordenador do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (CDC 

art. 105), fixando apenas as atribuições deste último (CDC 106 I a IX).

É também no CDC que encontramos a determinação imposta a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, de fiscalizar e controlar a produção, industrialização, distribuição e 

publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo (CDC 55, §1º).

Em matéria de fixação de competências, o regulamento do CDC foi mais explícito. Além 

daquelas do órgão coordenador do sistema, foram disciplinadas também as dos órgãos estaduais e 

municipais.11

Neste ponto é importante chamar a atenção para o fato de que, se a coordenação do SNDC, 

recai sobre o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, aos Estados, Municípios e Distrito 

Federal, compete a elaboração, planejamento e execução da respectiva política de defesa do 

consumidor estadual, distrital e local.

10 Respectivamente artigos 5º XXXII e 170, V da Constituição Federal.
11 Os artigos 3º a 5º do Decreto Federal 2.181/97 disciplinam a competência do coordenador do sistema nacional (o
DPDC) e dos órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais.pdfMachine
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Além disso, importa destacar que a atribuição de dar atendimento aos consumidores e

processar suas reclamações, não pertence ao órgão responsável pela coordenação do sistema, mas 

apenas aos órgãos estaduais, distrital e municipais.12 Ao DPDC cabe sim receber, analisar, avaliar e

apurar denúncias e consultas, tanto de entidades representativas de direito público ou privado e de 

consumidores, além de orientar estes últimos. Entretanto, a formalização e o processamento de 

reclamações dos consumidores, não é realizada em nível federal.

Já a fiscalização e a aplicação das sanções administrativas é atribuição de cada órgão estatal 

integrante do SNDC.13

Resta saber se, tanto os órgãos incumbidos da execução da Política Nacional das Relações de 

Consumo (CDC art. 5º), quanto aqueles criados especificamente com a finalidade de defender o 

consumidor (que chamamos aqui de órgãos integrantes do SNDC em sentido estrito), podem aplicar 

as sanções administrativas de consumo. É dentro deste universo de órgãos que pretendemos 

vasculhar a quais deles foi trespassada atribuição para instaurar e decidir em processos

administrativos, impor penalidades e divulgar o Cadastro de Reclamações Fundamentadas.

Dentre os responsáveis pela execução da PNRC, estão as promotorias de justiça de defesa do 

consumidor, as delegacias de polícia especializadas, os juizados especiais cíveis e as varas 

especializadas em conflitos de consumo. No segundo grupo, estão os órgãos federais, estaduais, 

distrital e municipais de defesa do consumidor, além das entidades privadas com fim institucional de 

defender os consumidores.

Mas além destes dois grandes grupos de órgãos e entidades que mencionamos, podemos citar 

um terceiro, que, em razão de seu feixe de competências atuam, mesmo indiretamente na defesa do 

consumidor. É o caso do INMETRO, ANVISA e de seus correspondentes em nível estadual ou

12 O art. 4º, II do Decreto Federal 2.181/97 foi assim redigido: 
�Art. 4º (...) II � dar atendimento aos consumidores processando, regularmente, as reclamações fundamentadas.�
13 Como dissemos há pouco esta regra decorre do CDC. O Decreto Federal 2.181/97, apenas a explicita nos artigos 3º, 
X e 4º, III e IV. pdfMachine
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municipal (IPEM e VISA). Além da Agência de Vigilância Sanitária, não poderíamos deixar de fazer 

menção à controvertida atuação das agências reguladoras (ANATEL, ANEEL, ANA, ANP) na 

defesa dos direitos e interesses dos consumidores.

A crítica vai para a condução da política de atuação das agências reguladoras e para a política 

que orienta a elaboração normativa de sua atuação. Pois se de um lado, as agências deveriam realizar 

a defesa (mesmo indireta) do consumidor, já que a Constituição assim o determina e não o fazem, de 

outro, suas competências regulatórias recaem sobre serviços essenciais do ponto de vista do consumo 

e sobre os quais incidem a maior parte dos reclamos dos consumidores.

Para piorar a situação, o decreto que regulamenta a lei de criação da ANATEL, estabelece 

que aquela agência articulará sua atuação com a do SNDC, visando a eficácia dos serviços de 

telecomunicações. Além disso, ali está previsto que a competência da agência prevalece sobre a de 

todas as outras entidades ou órgãos destinados à defesa dos interesses e direitos dos consumidores. O 

dispositivo ainda frisa a atuação supletiva dos demais órgãos e atribui a ANATEL, a exclusividade 

de aplicação de cinco sanções administrativas previstas no CDC. Tal dispositivo foi objeto de ação

civil pública proposta pelo Ministério Público Federal que pediu a anulação do parágrafo único do 

dispositivo transcrito na nota infra.14

Críticas à parte, ainda resta fixar o pólo ativo dos processos administrativos. Será que todos 

estes órgãos que acabamos de mencionar podem fiscalizar as relações de consumo e aplicar as 

respectivas sanções?

Em matéria de consumo, o que parece óbvio pode gerar alguma surpresa.

14 O Decreto Federal nº 2.338/97 que regulamenta a Lei Federal nº 9.472/97 prevê: Art. 19. A Agência articulará sua 
atuação com a do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, organizado pelo Decreto Federal 2.181/97, de 20 de
março de 1997, visando a eficácia da proteção e defesa do consumidor dos serviços de telecomunicações, observado o 
disposto nas Leis nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, e nº. 9.472, de 1997.
Parágrafo único. A competência da Agência prevalecerá sobre a de outras entidades ou órgãos destinados à defesa dos 
interesses e direitos do consumidor, que atuarão de modo supletivo, cabendo-lhe com exclusividade a aplicação das 
sanções do art. 56, incisos VI, VII, IX, X e XI da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.�pdfMachine
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Em nossa opinião, existe um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor em sentido amplo 

que se encaixa na imprecisa lista do artigo 105 do CDC.

Este SNDC em sentido largo é composto de todos os �atores� que acabamos de mencionar, 

eles todos se encaixam no comando constitucional que impõe ao Estado a promoção da defesa do 

consumidor.

Assim, sob nossa ótica o SNDC em sentido amplo é composto por todos os órgãos e 

entidades que, de maneira direta ou indireta, atuam na defesa dos consumidores. Em sentido estrito, e

apesar da imprecisão na redação do art. 105 do CDC, que inclusive admite a existência de mais de

órgão federal e não diz quais são os órgãos estaduais e municipais que fazem parte do sistema, 

entendemos que sua composição é dada pelos órgãos administrativos e entidades civis 

especificamente criados e atuantes para a Defesa do Consumidor.

Falamos do DPDC/MJ, Procon do Distrito Federal, Procons Estaduais, municipais e

entidades civis de defesa do consumidor.

Dentre estes, entendemos que apenas os órgãos públicos do SNDC em sentido estrito,

possuem atribuição de fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções respectivas, pois apesar 

do CDC 105 trazer para dentro do SNDC as entidades civis de defesa do consumidor, é fato que lhes 

falta o poder de polícia necessário à execução desta atividade.

Quanto aos demais órgãos estatais - incluídos ou não no rol daqueles incumbidos de executar

a PNRC - somos da opinião de que não podem (em determinados casos) ou não devem (em outros) 

fiscalizar e aplicar sanções administrativas.

Relativamente ao Poder Judiciário e Legislativo e, apesar de cada qual destes enfeixar

competências administrativas, elas ficam adstritas a suas atividades meio.
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Assim, afastada a possibilidade de aplicação de sanções administrativas, fica ao Judiciário a 

missão de apurar os ilícitos civis e penais de consumo, quanto aos administrativos somente em sede

de reexame judicial de ato praticado por outrem.

Ao legislativo, além é claro, de exercitar sua competência típica de legislar sobre consumo 

(competência concorrente entre Estados, DF e União), fica a possibilidade de executar a PNRC por

intermédio de sua respectiva comissão de defesa do consumidor. Em diversos estados da federação 

estas comissões atuam das mais variadas formas (convocando fornecedores para prestar 

esclarecimentos sobre sua forma de atuação no mercado, interagindo com os órgãos públicos e 

privados de defesa do consumidor, Ministério Público etc). Vale mencionar a atuação da Comissão 

de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa da capital cearense, que conta com uma equipe 

de advogados responsáveis pela composição de conflitos de consumo entre consumidores e

fornecedores, atividade típica dos Procons.

Em relação às Agências Reguladoras, os processos administrativos lá instaurados tem por fim 

a busca preponderante da apuração de infrações previstas em legislação especial e não no CDC. Por 

se tratar de mercado regulado, muitos dos ilícitos apurados pelas agências, recaem sobre condutas 

que violam o próprio trespasse do serviço e não propriamente relações entre concessionários e 

consumidores. Dado o foco diferenciado de atuação das agências, pensamos que também elas não 

devem aplicar as sanções previstas no CDC.

Apesar disso, conforme vimos à pouco é do próprio regulamento da lei de criação da 

ANATEL, que deriva a atribuição de exclusividade de aplicação de determinadas sanções do CDC.

Também a fiscalização metrológica (INMETRO e IPEM) é exercitada sob regras especiais. O 

aparelhamento e os conhecimentos necessários ao controle dos pesos e medidas necessitam de 

normas, procedimentos e sanções específicas, diversas das do CDC.
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Às delegacias especializadas incumbe receber notícias de crime contra as relações de 

consumo, processando-as via inquérito policial a ser remetido ao dono da ação penal. A atividade da 

polícia judiciária não deve ser confundida com o exercício do poder de policia administrativo (que

consistente na fiscalização das relações de consumo e aplicação de sanções administrativas).

A atuação do Ministério Público na seara consumerista, seja através de promotorias 

especializadas ou não, engloba uma gama bastante ampla de competências ditadas pelo próprio 

CDC, Lei de Ação Civil Pública, Lei de Crimes Contra a Economia Popular, Crimes Contra a Ordem 

Tributária, Econômica e Relações de Consumo, além de suas próprias leis orgânicas. É que além da 

apuração dos crimes praticados contra as relações de consumo, o Parquet é legitimado para celebrar 

Termos de Ajustamento de Conduta e propor ações coletivas em defesa dos direitos e interesses dos 

consumidores.

Mas não é só, em mais de um estado da federação, o Ministério Público fiscaliza e aplica

sanções administrativas de consumo. Esta que parece ser atividade típica dos órgãos integrantes do 

SNDC em sentido estrito (nossa classificação), curiosamente é também exercitada por órgãos do 

sistema em sentido amplo, na capital de três estados da federação: Minas Gerais, Ceará e Pauí.

Se juridicamente esta atuação é possível, entendemos que ela não é desejável. O exercício das 

atribuições de polícia administrativa, leva ao desnecessário inchamento da estrutura ministerial ou 

ainda ao deslocamento de determinadas atividades materiais (como a fiscalização) à polícia 

judiciária, o que nos parece absoluto desvio de função.

Além disso, o perigo que sempre acompanha a plenipotência. 

Por fim, não nos parece que esta atuação tenha sido sequer concebida pelo legislador quando

esboçou um Sistema de Defesa do Consumidor composto por órgãos administrativos estaduais, 

distrital e municipais, coordenado por um Departamento do Ministério da Justiça. 
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A entender que os órgãos administrativos estaduais de defesa do consumidor são coordenados 

pelo DPDC, quando o Parquet estadual faz esta opção política de encampar a defesa administrativa 

do consumidor, fiscalizando as relações de consumo, passa integrar automaticamente a estrutura do 

sistema em sentido estrito e submete-se à coordenação de um departamento pertencente à estrutura 

do Ministério da Justiça. Esta idéia parece comprometer, em alguma medida, a independência 

institucional do Ministério Público.

É forçoso admitir que a idéia de extinção ou incorporação da estrutura dos Procons pelo 

Ministério Público, vai na contramão da noção de sistema prevista no CDC e no seu decreto 

regulamentar, onde está dito: 

Art. 9º. A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei 
8.078/90, este Decreto e as demais normas de defesa do consumidor será 
exercida em todo o território nacional pela Secretaria de Direito Econômico 
do Ministério da Justiça, por meio do DPDC, pelos órgãos federais 
integrantes do SNDC, pelos órgãos conveniados com a Secretaria, e pelos
órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência.

Se de um lado esta espécie de avocação de competência de polícia administrativa pelo 

Parquet, confere respeitabilidade coercitiva perante os fornecedores, de outro, esvazia na origem a

atuação social da defesa do consumidor.

Em conclusão a esta consideração crítica, e sem questionar a validade jurídica do exercício 

do poder de polícia administrativo das promotorias, somos da opinião (política) de que esta 

atividade de fiscalizar as relações de consumo e aplicar as respectivas sanções, pertence aos 
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órgãos públicos administrativos de defesa do consumidor em nível Federal, Estadual, Distrital 

e Municipal criados especificamente com esta finalidade, e que sua administração não deve ser 

exercida pelo Ministério Público.

Demarcada esta posição, passaremos a meditar sobre o pólo passivo dos processos 

administrativos por violação das normas de consumo.

A primeira e mais elementar afirmação é a de que sempre deveremos ter no pólo passivo um 

fornecedor.

Esta parte integrante das relações de consumo, veio definida no próprio Código do 

Consumidor (CDC art. 3º). Logo, podem figurar no pólo passivo dos processos administrativos, tanto

as pessoas físicas quanto jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras que desenvolvem 

atividade de montagem, criação, construção, transformação, comercialização, importação e 

exportação de produtos ou serviços.

Além destes, a conceituação de fornecedor ganhou duas figuras equiparadas com a edição do 

Estatuto do Torcedor, por isso, também as entidades de desporto profissional e os organizadores dos 

eventos desportivos, podem integrar o pólo passivo dos processos administrativos de que estamos

tratando neste trabalho.15

Delimitado o pólo passivo, nos parece importante fixar o sistema de responsabilidade a que 

se sujeitam.

É preciso saber se, tal qual a responsabilidade civil dos fornecedores, também em sede de 

responsabilidade administrativa, pode-se falar em solidariedade e desnecessidade de apuração de 

culpa. Vejamos:

15 Artigo 3º da Lei Federal nº. 10.671/03 (Estatuto do torcedor): �Equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei
8.078/90 a entidade responsável pela organização da competição, bem com a entidade de prática desportiva detentora 
do mando de jogo.� pdfMachine
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O descumprimento de qualquer regra de conduta do Código do Consumidor ou das normas de 

proteção do consumidor enseja a instauração de processo administrativo. A regra vem do CDC 56.

�As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 

sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas 

específicas:�

Ocorre, que dada a complexidade da cadeia de consumo, diversos são os atos de 

fornecimento praticados até a chegada do produto ao consumidor. Da incorporação, fabricação, 

montagem, criação e até mesmo da oferta em sentido amplo (onde se inclui a publicidade), até a 

comercialização, um longo caminho pode ser percorrido.

Mas será que todos os fornecedores participantes da cadeia respondem igualmente (em 

regime de solidariedade) por uma mesma infração administrativa?

Pois bem, a regra geral de responsabilidade dos fornecedores no CDC parte de um regime de

solidariedade, esta regra geral é a de que, tendo mais de um autor a ofensa, todos respondem 

solidariamente pela reparação dos danos (CDC art. 7º, parágrafo único).

Além desta regra, encontramos comandos específicos de responsabilidade: (a) decorrente do

vício do produto e do serviço; (ii) responsabilidade subsidiária do comerciante pelo fato do produto e 

também; (iii) a responsabilidade do patrocinador pela mensagem publicitária.

Em matéria de responsabilidade criminal, as regras são ditadas pela Lei Penal, onde

solidariedade é conceito inexistente.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



Em se tratando da aplicação de penalidade administrativa, ainda que não partamos da 

premissa de que sua natureza jurídica é de direito penal em sentido lato, uma coisa é certa. Nestas 

quadras abandonam-se as regras de solidariedade da responsabilidade civil.16

Na seara administrativa, nos parece de todo inviável importar o conceito de solidariedade 

aplicado na reparação civil do dano, já que a sanção administrativa nada tem a ver com reparação. A 

punição busca sim desestimular condutas contrárias a ordem jurídica, mas nunca a reparação de 

danos levada a cabo pelo infrator.

É no próprio artigo 56 do CDC que pretendemos buscar subsídios para definir o regime de 

responsabilidade do pólo passivo dos processos administrativos.

Lá está dito que as infrações das normas de defesa do consumidor sujeitam os infratores às 

sanções ali previstas (num total de 12 penalidades), sem excluir as de natureza civil, penal e aquelas

definidas em normas específicas

Note-se que o legislador partiu da premissa de que a sujeição a responsabilidade carece da 

prática de condutas ilícitas (óbvio), mas em momento algum o legislador referiu-se a

responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelo simples fato de sua

participação em dado momento do processo produtivo, sem que esta participação tenha dado causa 

ao ilícito administrativo.

Assim, se o lojista pode ser responsabilizado, a critério do consumidor, por um vício de um 

aparelho eletroeletrônico fabricado por uma indústria que nada tem a ver com o lojista (CDC 18), a

mesma regra não vigora em matéria de aplicação de sanções administrativas.

16 Sobre as três teorias que tratam da natureza jurídica das sanções administrativas ver: ANDRADE, Vitor Morais de. 
Sanções Administrativas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Dissertação defendida na Faculdade de 
Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005.
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Em matéria de responsabilidade administrativa, não é dado ao Estado escolher 

responsabilizar o lojista (ou qualquer outro fornecedor partícipe da cadeia) pelo vício do produto, 

como pode fazer o consumidor. A diferença justifica-se pelo óbvio. A responsabilidade solidária dos 

fornecedores perante o consumidor, é instrumento de garantia ao mandamento constitucional de 

defesa do pólo mais fraco. Situação completamente diversa da relação que se instaura para a 

apuração de infrações administrativas pelo próprio Estado.

Não queremos dizer com isso, que um lojista não possa ser punido por comercializar um 

produto viciado (como é o caso de um produto com prazo de validade expirado), queremos sim dizer

que ele não poderá ser responsabilizado em decorrência de regras de solidariedade.

Assim, se determinado estabelecimento comercial é flagrado expondo à venda produtos com 

prazo de validade expirado (ato ilícito) será sua a responsabilidade por esta conduta e não do 

fabricante. Afinal a conduta ilícita de exposição de produto impróprio para a venda partiu de uma 

ação (ou omissão) do próprio comerciante.

Para integrar o pólo passivo de um processo sancionatório, a Administração deverá apurar o 

elo entre a prática infrativa e um comportamento comissivo ou omissivo do fornecedor.

Esta regra de responsabilidade veio escrita no Decreto Federal 2.181/97:

Art. 18 (...)

§ 1º. Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der 
causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.
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É nestas bases que entendemos deva ser apurada a responsabilidade administrativa dos 

fornecedores para aplicação de sanções administrativas, jamais por alguma regra tendente a 

solidarizar fornecedores.

Por fim, vale dizer que a exemplo do que ocorre na responsabilidade civil dos fornecedores (e

ao contrário da responsabilidade criminal), a perquirição da culpa não é requisito para aplicação de 

sanção administrativa, basta um comportamento positivo ou negativo, a obtenção de benefícios com 

a violação do direito ou mesmo a concorrência para a prática do ilícito.

A culpa na seara da responsabilização administrativa deverá ser apurada apenas nos casos em 

que a lei expressamente o determinar. Refiro-me a casos em que houver, nas regras de consumo, o

rompimento legal do sistema de responsabilidade objetiva (como no caso dos profissionais liberais).

Nossa conclusão apóia-se na idéia de um regime de responsabilidade próprio não tipicamente 

penal, misto ou civil.

Além disso, seguindo a mesma regra de punição em decorrência de comportamentos (idéia de 

culpabilidade), entendemos por bem individualizar a sanção em caso de práticas infrativas 

localizadas em apenas um estabelecimento do mesmo titular. A individualização da pena se faz 

necessária ainda em decorrência de possível desproporção entre pena e ilícito.

Imaginemos um fornecedor que possua uma rede de lojas e que, em uma dessas lojas seja

constatada a exposição para a venda de alguns produtos sem informação de preço. Neste caso, 

entendemos desmedido calcular a sanção de multa partindo da condição econômica do fornecedor 

genericamente considerado (receita de todas as lojas da rede). Isso significa dizer que defendemos a

idéia de que a condição econômica a ser considerada é a do estabelecimento onde a infração foi 

praticada.
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Esta regra individualiza a pena partindo de três critérios: proporcionalidade do valor da pena

perante o estabelecimento, ação ou omissão do estabelecimento e extensão do dano.

A ressalva é que esta regra de individualização da pena deve ser empregada somente quando 

a infração não se estender aos demais estabelecimentos comerciais da empresa, hipótese em que a 

condição econômica destes, também deverá ser considerada para fins de arbitramento da pena.

É o caso p. ex., de uma publicidade enganosa que 

atinja diversos estabelecimentos do mesmo 

proprietário. Nesta hipótese, onde a infração possui 

caráter difuso, também a condição econômica dos 

estabelecimentos participantes serão computadas 

para fins de dosar a pena. Entretanto, considerando a 

necessidade de qualificar o fornecedor no auto de 

infração, figurará no pólo passivo o patrocinador da 

mensagem conforme a regra do CDC 38. 

Em conclusão a este tópico do trabalho, somos da 

opinião de que o pólo ativo do processo sancionatório 

administrativo de relações de consumo pertence aos 

órgãos públicos criados com o fim específico de 

defesa do consumidor (típicos); o pólo passivo é 

integrado pelos fornecedores definidos no CDC e 

equiparados (Estatuto do Torcedor). Além disso, eles 
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respondem num regime de responsabilidade objetiva 

mas que desconhece solidariedade. 

 

1.4. A multa e as demais sanções 

Antes de mais nada, justifico o título: trata-se de provocação e autocrítica. Desde a 

elaboração do Código do Consumidor, e apesar da existência de um rol de 12 (doze) penalidades 

administrativas, pode-se dizer sem medo de errar e tomando por base a experiência paulista, que

mais de 90% (noventa por cento) das sanções aplicadas a fornecedores são de multa.

Atribuímos esta �preferência� pela multa, em primeiro lugar, à ausência de requisitos 

objetivos para sua imposição (basta a violação de alguma regra de consumo para sancionar com

multa), enquanto a imposição das demais penas carece da constatação de algum pressuposto de 

aplicação. Seja a presença de determinados vícios, ou ainda de reincidência em infrações de maior 

gravidade.

Mas além desta aparente facilidade de ser imposta (o que nem de longe é verdade), a multa, 

vez ou outra vem ao encontro de interesses políticos e confere boa repercussão na imprensa, dando a 

impressão de que tanto o órgão de defesa do consumidor, quanto o chefe do executivo local ou 

estadual, estão efetivamente defendendo o consumidor. Explico.

Por vezes, a imprensa torna pública alguma irregularidade constatada no mercado e provoca 

os órgãos de defesa do consumidor a fim de que adotem alguma providência, dias depois a manchete 

vem estampada em letras garrafais: �O fornecedor foi multado em milhões de reais pelo Procon�.
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No mais das vezes, este tipo de autuação que nasce na artificialidade de um �clamor social� e 

consequente pressão da imprensa sobre a administração, padece de subsídios jurídicos sólidos, mas 

aí a notícia da aplicação da multa já foi veiculada e se, tempos depois (quem sabe na próxima 

administração) ela for julgada insubsistente, a publicidade da decisão ficará restrita ao Diário Oficial.

Afirmamos a pouco que a multa é das poucas sanções que dispensa a aferição de 

pressupostos, as demais carecem da presença do vício, reincidência ou da publicidade ilícita.

De todas as espécies de vícios previstos no Código do Consumidor (de qualidade, quantidade, 

validade vencida, deteriorados, alterados, avariados, falsificados, corrompidos, adulterados,

fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, em desacordo com as normas regulamentares de 

fabricação, distribuição ou apresentação, ou que por qualquer motivo se mostrem inadequados ao fim 

a que se destinam), o de mais fácil constatação é a validade vencida, quase todos os demais exigem 

um aparelhamento hoje inexistente na maioria dos órgãos administrativos.

A constatação da reincidência em infrações de maior gravidade apresenta duas dificuldades

básicas: a) escorreita organização e controle processual, a fim de contar o prazo de cinco anos entre a 

decisão definitiva de um processo e a prática de outra infração17 e; b) conceituar o que seja infração 

de maior gravidade, pois o legislador do Código do Consumidor sequer esbarrou nesta questão, já o 

decreto federal que se propõe a regulamentar a aplicação das sanções de consumo encontrou fórmula 

absolutamente inexplicável. 

O regulamento do CDC apresenta um critério de gravidade divido em apenas dois níveis 

(leves e graves), atrelando-o não ao bem jurídico tutelado, mas à presença de atenuantes e 

agravantes, a partir deste critério poderemos chegar ao absurdo de encontrar condutas que não sejam 

nem leves nem graves (desprovidas de gravidade), para isso basta que a mesma infração possua, ao 

17 Conforme art. 27 do Decreto Federal 2.181/97.pdfMachine
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mesmo tempo, circunstâncias agravantes e atenuantes. Como dosar uma multa neste caso se é 

necessário apurar a gravidade da infração?18

Outro fator complicador para a aplicação de sanções diversas da multa está previsto no

Decreto Federal 2.181/97. Ali está escrito que 9 (nove) das 12 (sanções) previstas no Código do 

Consumidor dependem de confirmação do órgão normativo ou regulador da atividade19. E a multa

está fora deste rol.

Este dispositivo regulamentar restringe enormemente o próprio poder de polícia dos órgãos 

administrativos, na exata medida que condiciona a validade da decisão à confirmação de órgão 

externo, mesmo contra um conhecido requisito dos atos administrativos: a auto executoriedade dos

atos.

Além de ir de chapa contra o Código do Consumidor, que fixa a competência fiscalizadora 

dos órgãos do SNDC e sujeita os fornecedores a um rol de sanções ali previsto, o decreto, neste 

ponto, cria uma instância externa, necessária para validar a decisão administrativa subtraindo

autonomia decisória reconhecida em lei.

Mas não é só, se o próprio Código do Consumidor deixa claro que a aplicação das sanções ali 

previstas deve ser feita sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas 

específicas, fica difícil explicar (por critério estritamente técnico jurídico) a necessidade de 

confirmação (administrativa e externa) da sanção aplicada pelo órgão típico do SNDC.

Se na instrução do processo for constatado que a infração inexiste, se a conduta tida por 

irregular é regulada, ou caso se constate eventual �erro de proibição�, ou seja, se por qualquer 

motivo a sanção for considerada insubsistente, é certo que não prevalecerá, seja na esfera 

18 É do art. 17 do Decreto Federal 2.181/97, a regra de que a gravidade das infrações divide-se em leves (aquelas em que
forem verificadas somente circunstâncias atenuantes) e graves (aquelas em que forem verificadas somente circunstâncias 
atenuantes).
19 Art. 18. §3º do Decreto Federal 2.181/97. �As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a
posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.�pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



administrativa ou judicial. O que não se concebe é pensar no órgão regulador ou normativo como

instância revisora de atos de órgãos do SNDC, reduzindo-lhes a competência legal e presumindo sua 

incompetência técnica.

Para além disso, o próprio redator do Decreto Federal 2.181/97, após criar a instância 

revisora administrativa externa, repete o comando legal de que as penalidades administrativas serão 

aplicadas pelos órgãos oficias do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou 

regulador da atividade (?)20. Ora, se não há prejuízo de atribuições qual o sentido dessa confirmação 

da decisão administrativa proferida no âmbito do SNDC?

Apenas a multa, a inutilização e a contrapropaganda estão fora deste obstáculo decisório 

criado pelo executivo federal. Como dissemos, a multa lidera com larga margem de diferença o 

ranking das sanções mais utilizadas, a segunda sanção mencionada tem maior incidência nos casos 

de constatação de produtos com prazo de validade vencido, e a terceira delas só pode ser aplicada 

caso o fornecedor incorra na prática de publicidade ilícita.21

Mas se a contrapropaganda não é das penas mais 

utilizadas, quer nos parecer que não é exatamente a 

licitude das publicidades que obstaculiza a aplicação 

desta sanção em larga escala (e aqui vai mais uma 

dose de autocrítica), mas (i) a falta de estrutura 

técnica; (ii) sistematização da forma de aplicação da 

sanção e (iii) necessidade de aplicação da pena por 

decisão administrativa cautelar, sujeita a 

20 Art. 18. §3º do Decreto Federal 2.181/97. �As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a
posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.�
21 Art. 60 da Lei 8.078/90 �A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de 
publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.�
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contracautela passível de ser obtida no Poder 

Judiciário. 

A cautelar administrativa é prevista no Código do 

Consumidor, e no caso de publicidade enganosa ou 

abusiva o malefício do anúncio ilícito deve ser 

desfeito com a maior celeridade possível, do 

contrário, seguramente haverá perda de objeto, pois o 

consumidor sequer se lembrará do conteúdo da 

publicidade anteriormente veiculada. 

Para além disso, caso o órgão administrativo venha a impor a pena de contrapropaganda e o 

fornecedor não a realize, restará ao órgão (para aqueles que contam com a estrutura de uma 

assessoria jurídica) socorrer-se da execução forçada da decisão administrativa em juízo. Como o 

descumprimento de ordem judicial enseja o pagamento de astriente, o fornecedor certamente

preferirá pagá-la, pois ir a público desdizer o que havia dito na publicidade original, acarretará 

tamanha perda de credibilidade ao produto e à empresa que o fornece, que a obrigação de fazer acaba 

sendo convertida em multa.

Após estas breves considerações passaremos a analisar cada uma das doze sanções do ponto 

de vista de sua aplicabilidade. Começaremos com a multa.

Os critérios e limites para a aplicação da pena de multa foram genericamente previstos no 

Código do Consumidor. Elas não podem ultrapassar o piso de duzentas e o teto de três milhões de 
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UFIR e sua graduação é função da condição econômica do infrator, da gravidade da infração e da 

vantagem auferida.22

Entretanto, assim como ocorre com o processo administrativo, inexiste unificação na 

metodologia de aplicação das penas (dosimetria), os problemas daí advindos e o comprometimento 

da formação de um sistema não são difíceis de vislumbrar.

Atualmente enfrentamos a real possibilidade de graduar e aplicar diferentemente uma sanção 

de mesma espécie, decorrente de uma mesma infração, em razão da discricionariedade conferida ao 

aplicador da norma. De um Estado para o outro, a metodologia e os critérios variam.Vejamos um 

exemplo relativo à multa.

Dada a enorme distância entre o piso e o teto da pena (de duzentas a três milhões de UFIR) 

aliada a um balizamento geral de dosimetria que leva em conta três critérios (gravidade da infração, 

condição econômica do infrator e vantagem auferida), o resultado final pode variar enormemente.

Basta uma análise epidérmica dos conceitos abertos que devem necessariamente ser levados 

em conta para calcular a sanção e lembrar que inexiste unificação sobre o tema, para que se chegue à 

conclusão de que o mesmo infrator pode receber penas diferentes para uma mesma conduta a 

depender apenas e tão somente do órgão responsável por sua aplicação.

A gravidade da infração, sequer prevista na Lei 8.078/90, foi como dissemos, inovadora e

inexplicavelmente prevista no Decreto Federal 2.181/97, ela não tem base no bem jurídico tutelado

pela regra concreta. Segundo esta norma federal regulamentar, as infrações podem ter sua gravidade 

22 Art. 57 e parágrafo único da Lei 8.078/90. �A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a 
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 
fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único: A multa será em 
montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), 
ou índice equivalente que venha a substituí-lo.�
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classificada em dois níveis: leves (aquelas em que forem verificadas apenas circunstâncias 

atenuantes) ou graves (aquelas em que forem verificadas circunstâncias agravantes).23

A nosso ver, a gravidade da infração guarda íntima relação com o bem jurídico protegido pela 

norma disciplinadora de comportamento (e não com circunstâncias que agravam ou atenuam a pena). 

Por este critério, a violação do direito à vida, saúde e segurança é evidentemente mais grave do que a 

violação do direito à informação.

Além disso, é facilmente percebido que em determinados casos, onde forem constatadas

concomitantemente circunstâncias atenuantes e agravantes, a gravidade da infração será �nenhuma� 

na classificação do decreto. Neste caso, indaga-se: como usar este critério de gravidade da infração 

para calcular a pena?

Já a condição econômica do fornecedor � ou fato signo presuntivo de riqueza - nas palavras

do professor Paulo de Barros Carvalho, pode ser (e é) aferido de maneiras díspares pela 

administração pública, tanto dentro do processo que visa apurar infrações de consumo, quanto no

plano da tributação. Ora ela é aferida através da receita bruta, ora pela receita líquida, lucro líquido 

etc.

Cabe a cada autoridade responsável pela aplicação da sanção em cada um dos 

aproximadamente 500 (quinhentos) órgãos administrativos do SNDC, dizer qual critério será 

considerado para apuração da condição econômica do fornecedor.

Por fim, a vantagem auferida, que na maior parte dos casos é praticamente impossível de ser 

apurada. Ela é, em última análise, aquilo que o infrator conseguiu auferir com a prática do ilícito. 

Imaginemos, v.g., que um determinado estabelecimento varejista tenha sido flagrado

comercializando bens de consumo em desrespeito ao direito de informação (omitindo a informação 

23 Art. 17 do Decreto Federal 2.181/97. pdfMachine
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de preço), e também expondo à venda bens impróprios ao consumo (vencidos): neste caso a apuração 

da vantagem auferida passa necessariamente pelo cômputo da quantidade dos bens até então 

comercializados em situação irregular, como chegar a este resultado? 

Mas não é só, a vagueza dos termos, e as múltiplas conclusões a que eles podem conduzir o 

intérprete, não são os únicos obstáculos enfrentados pelo aplicador da norma. Após definir como 

apurar cada um desses quesitos obrigatórios para o cômputo da pena, o administrador ainda se depara 

com o problema de como fundir as variáveis para chegar a um resultado de multa. E mais, não pode 

perder de vista que a função da sanção é dissuadir o infrator e não inviabilizar a atividade comercial 

com sanções desmedidas ou desproporcionais.

Diante de todas estas variáveis, em que bases deverá se assentar o administrador? Utilizará 

um método bifásico, trifásico ou polifásico de cálculo? Poderá desenvolver uma fórmula matemática 

para chegar ao resultado? Como ligar a pena base com as atenuantes e agravantes, a vantagem, a

condição econômica e a gravidade da infração?

A busca de uma solução adequada para esse problema de dimensões tão grandes quanto as 

fronteiras de nosso país continental, perspassa sem dúvida pelo órgão Coordenador do Sistema 

Nacional (DPDC) e recai sobre os ombros de todos os órgãos (estaduais, municipais e distrital) que o 

integram.

Apenas para que fique registrado, até o ano de 2000 o Procon SP (o maior e mais antigo 

órgão do SNDC) não possuía uma metodologia escrita de dosimetria de pena de multa (sua principal

arma sancionadora). No ano de 2000 foi editada a Portaria Normativa da Diretoria Executiva nº 6. 

Ela veio para explicitar a metodologia de cálculo de pena de multa. Após alguns anos de aplicação e 

de ter se tornado fonte inspiradora para a metodologia de cálculo de diversos outros órgãos estaduais 

e municipais de defesa do consumidor, ela foi revogada e substituída, neste ano de 2006 pela Portaria 

Normativa Procon nº 23. Apesar do reconhecimento da legalidade da mencionada Portaria, via Poder
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Judiciário, a fórmula de cálculo foi taxada de confiscatória e desproporcional também pelo Poder 

revisor dos atos administrativos.

A apreensão de produto é a segunda sanção administrativa prevista no CDC 56. Sua 

incidência fica reservada aos casos em que a administração pública constatar vícios de quantidade ou 

de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço (CDC 58).

Como dissemos anteriormente, a aplicação desta sanção não está condicionada pelo decreto 

regulamentador à confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, entretanto pelo 

mesmo decreto regulamentar, a sanção incidirá quando os produtos forem comercializados em 

desacordo com as especificações técnicas estabelecidas em legislação própria, no CDC e no próprio 

decreto 2.181/97. O CDC fixa como condição para a apreensão, o vício, e o decreto dita uma outra 

regra que é de desacordo com especificações técnicas.

Curiosamente, apesar do legislador ter determinado que esta sanção incide em casos de vício 

de qualidade ou quantidade, o poder executivo inovou e modificou completamente o critério legal.

Além disso, os bens apreendidos poderão ficar sob a guarda do proprietário, responsável, 

preposto ou empregado com poder de gerência, ele será nomeado fiel depositário, mediante termo

próprio e deverá zelar pela guarda dos bens24.

Outra regra regulamentar a ser mencionada é a que limita a retirada de produtos por parte da 

autoridade a quantidade necessária para realização de exame pericial.25 De logo se nota que é 

possível apreender todo um lote de produtos viciados (vencidos por exemplo), mas a retirada deles

do estabelecimento deverá ser feita em pequena quantidade, suficiente para análise.

24 Art. 21 §1º do Decreto Federal 2.181/97. �Os bens apreendidos, a critério da autoridade, poderão ficar sob a guarda do 
proprietário, responsável, preposto, ou empregado que responda pelo gerenciamento do negócio, nomeado fiel 
depositário, mediante termo próprio, proibida a venda, utilização, substituição, subtração ou remoção, total ou parcial, 
dos referidos bens.�
25 Art. 21 § 2º do Decreto Federal 2.181/97 �A retirada de produto por parte da autoridade fiscalizadora não poderá 
incidir sobre quantidade superior àquela necessária à realização de análise pericial.�pdfMachine
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Embora não definido nos artigos que regulam a matéria (CDC arts. 18 a 25), o vício (critério 

legal para a realização da apreensão) pode ser classificado em: de quantidade, qualidade, disparidade 

com as indicações de rotulagem ou inadequação ou impropriedade.

O caso mais comum de constatação de vício de qualidade do tipo aparente em ato 

fiscalizatório, decorre do produto exposto à venda com prazo de validade vencido.

Já nas reclamações formalizadas por consumidores, a esmagadora maioria dos casos nasce 

com a constatação de um vício de qualidade por mal funcionamento não sanado no prazo legal de 30 

(trinta dias).

A apreensão costuma ter maior incidência nos casos de vício de impropriedade e de 

quantidade. A motivação do ato administrativo consiste no possível prejuízo financeiro ou dano à 

saúde dos consumidores expostos a estes bens de consumo.

Outras sanções estão sujeitas a constatação de vícios de quantidade ou qualidade por 

inadequação ou insegurança do produto ou serviço. 

A saber: inutilização de produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, 

proibição de fabricação do produto, suspensão de fornecimento de produto ou serviço, revogação de 

concessão ou permissão de uso.26

Todas estas sanções, conforme mandamento regulamentar sujeitam-se a confirmação do 

órgão normativo ou regulador da atividade.

Em regra a inutilização também vem sendo aplicada, nas situações em que os agentes 

públicos encontrem produtos impróprios expostos à venda (quando a aplicação da pena só tem 

sentido na forma cautelar). Como o ato administrativo é discricionário, caso o fornecedor 

26 Art. 56, incisos III, IV, V, VI e VIII da Lei 8.078/90.pdfMachine
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providencie a imediata retirada dos produtos impróprios da área de venda e sua devolução ao seu 

fornecedor, esta sanção pode deixar de ser aplicada.

A inutilização também pode ter lugar após a apreensão. Realizada determinada apreensão de 

produtos e finda a instrução do processo, a autoridade pode notificar o autuado a fim de que,

querendo, retire o produto objeto de apreensão sem o que o mesmo será inutilizado. Esta hipótese 

aplica-se a situações em que, o produto viciado se trata de bem durável (eletroeletrônico, por 

exemplo).

A cassação de registro do produto deverá ser realizada sempre perante o órgão competente. 

Aqui um problema se avizinha, como o registro não é concedido pelo órgão do SNDC, como 

operacionalizar a cassação? Poderá o órgão administrativo do SNDC determinar que o órgão 

expedidor do registro do produto o cancele? Ou será necessário requerer a cassação e aguardar a 

confirmação ou negativa do órgão expedidor?

A solução regulamentar prevista no Decreto 2.181/97, de confirmação do órgão normativo ou 

regulador da atividade, parece te sido foi a via encontrada pelo poder executivo a fim de evitar um

conflito (em sentido literal) de competência.

Nos parece que um órgão do SNDC não pode determinar (emitir uma ordem) para que outro 

órgão casse o registro de determinado produto, emitindo uma ordem direta (p. ex. ao órgão de 

vigilância sanitária).

Logo se vê que a aplicação desta sanção possui forte entrave político, razão pela qual, o que 

ocorre no mundo real, é a expedição de uma notificação do órgão do SNDC para o órgão expedidor

do registro, para que este apure eventual irregularidade, e se assim entender conveniente, casse o

registro do produto que ele mesmo emitiu.
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A proibição de fabricação do produto carece da verificação do mesmo requisito da sanção 

anterior (vício). Entendemos que sua aplicação terá lugar (motivação) diante de alguns requisitos: a) 

o vício seja de impropriedade e ofereça risco à coletividade; b) não seja possível a retirada dos bens 

de consumo do mercado através da sanção de suspensão do fornecimento do produto ou serviço, em 

função de uma distribuição extremamente pulverizada; c) o fabricante esteja localizado em território 

nacional.

Esta sanção pode revelar-se mais eficaz que a de suspensão do fornecimento do produto, pelo 

simples fato de atingir diretamente a fonte produtora. Com isso evita-se o dano emergente no seu

nascedouro, esta ferramenta sancionadora, se bem usada pode conferir agilidade e eficiência ao ato 

administrativo.

A suspensão de fornecimento de produto vem tendo aplicação freqüente no Estado de São 

Paulo nos casos de constatação de vício de qualidade em combustíveis. Constata-se a irregularidade

do produto durante o ato fiscalizatório com uma análise preliminar de amostra e, verificada a 

desconformidade efetua-se a lacração da bomba ou tanque conforme o caso, suspendendo assim o

fornecimento do produto por medida cautelar administrativa.

Outra sanção que nitidamente esbarra em obstáculo político é a de revogação de concessão 

ou permissão de uso. 

O cabimento desta sanção está na própria Lei 8.078/90. Ela pode ser aplicada sempre que o

concessionário de serviço público violar obrigação legal ou contratual.27

Além desta previsão legal, as hipóteses de revogação de concessão estão previstas em leis 

especiais e no contrato celebrado entre o particular e o poder concedente. Uma revogação de 

concessão envolve o poder público concedente, o particular prestador do serviço e toda a população 

27 Art. 59, §1º da Lei 8.078/90. �A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, 
quando violar obrigação legal ou contratual.� pdfMachine
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tomadora do serviço. Ao aventurar-se a aplicar uma sanção deste tipo, o órgão do SNDC compraria 

uma �briga� com o poder concedente e se bem sucedido no seu intento poderia chamar à prestação 

do serviço o particular habilitado em segundo lugar. Ao aplicar esta sanção o órgão do SNDC 

praticamente se substitui ao poder concedente que, podendo (e devendo) não revoga a concessão ou a 

permissão.

Ou a conclusão é esta ou o SNDC é integrado por algum outro órgão exclusivamente 

competente para aplicar esta sanção.

Outras sanções, além das que já comentamos ligeiramente, estão previstas no Código do 

Consumidor. Os requisitos de sua aplicação não passam necessariamente (explicarei esta expressão) 

pela constatação de algum vício.

O requisito de aplicação das sanções de suspensão temporária de atividade, cassação de 

licença do estabelecimento ou de atividade, interdição total ou parcial do estabelecimento, obra ou

atividade e intervenção administrativa é a reincidência em infrações de maior gravidade (CDC 59).

A reincidência, embora não abordada pelo legislador federal, é requisito bem resolvido no 

seu decreto regulamentar e ocorre após o decurso de 5 (cinco) anos entre a decisão definitiva e a 

constatação de nova infração. A exemplo do que ocorre no direito penal a reincidência administrativa 

é genérica28.

Ainda sem entrar no mérito da aplicação de cada uma destas sanções, é fácil perceber que o

legislador se preocupou em reservar sanções mais graves a condutas igualmente graves, entretanto 

não se sabe (por critério legal) quais são as infrações de maior gravidade.

28 Art. 27 do Decreto Federal 2.181/97. �Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer 
natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.�pdfMachine
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Dissemos anteriormente que também o decreto regulamentar não fixou as condutas mais 

graves mas apenas as graves e ainda assim, por critério absolutamente insatisfatório (aquelas que 

contiverem apenas circunstâncias agravantes).

Aqui me ponho a justificar o que escrevi há pouco sobre o fato de que o requisito de 

admissibilidade das sanções previstas no art. 59 do CDC, pode até ser algum caso de vício do 

produto (requisito das sanções do art. 58 do CDC).

Considerando que nem o legislador federal nem o executivo federal fixaram quais seriam as

infrações de maior gravidade, esta tarefa recaiu sobre os ombros discricionários do aplicador da 

sanção e, caso ele entenda que a exposição de produtos com validade vencida enquadre-se no

conceito de �maior gravidade� por ofensa ao bem jurídico saúde, o vício poderá ser pressuposto de 

aplicação também para as sanções administrativas do art. 59 do CDC.

A primeira sanção aplicável em situações de reincidência em infrações de maior gravidade, é 

a suspensão temporária de atividade.

O traço marcante desta sanção é o lapso temporal não condicionado. A temporalidade desta

pena não deve ser atrelada a alguma condição para restabelecimento da atividade comercial 

suspensa, nesta hipótese melhor seria a aplicação da interdição total ou parcial.

Como o infrator já é reincidente na prática infrativa (de maior gravidade), suspender-lhe as

atividades por prazo certo, tem revelado ser mais eficaz do que a sanção pecuniária, pois a 

repercussão deste tipo de pena atinge em cheio a imagem do fornecedor perante seus clientes (que 

eventualmente serão convidados a retirar-se do local, caso recaia sobre um comércio) e não raro da 

imprensa.
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Exemplo de aplicação desta pena em São Paulo foi a reincidência de fornecedores do 

segmento de bares e restaurantes, em determinadas práticas abusivas. 

A atividade dos estabelecimentos foi suspensa por poucas horas justamente no seu horário de 

maior movimento e na presença dos clientes. Nestas poucas horas de atividade suspensa, o prejuízo 

do fornecedor não se limitou à �noite perdida�, todos os clientes da casa queriam saber o motivo da

suspensão e se estavam sendo lesados, a imprensa cuida de tornar público o fato.

Na mesma situação, aplicar apenas outra multa no fornecedor faltoso que não se emendou 

com a sanção pecuniária, seria de pouca ou nenhuma eficácia.

A próxima sanção � cassação de licença do estabelecimento ou de atividade � é outra que 

envolve o órgão sancionador e o poder concedente da licença. Repisamos a dificuldade de aplicação 

deste tipo de sanção também do ponto de vista do poder concedente, pois concordar que a cassação 

da licença emane de outro órgão é admitir sua própria inércia e um �controle externo� inexistente em 

nosso ordenamento jurídico. Controle ou sindicância de um órgão da administração sobre outro.

Embora a sanção seja dirigida ao fornecedor, ela seguramente resvalará no poder concedente 

da licença. Além disso, não se pode negar que fatores políticos são sempre levados em consideração 

antes da aplicação de sanções por autoridades ocupantes de cargos políticos.

Seguindo a ordem prevista no CDC, a próxima sanção é a de interdição total ou parcial de 

estabelecimento, obra ou atividade. 

Não nos ocorre que a interdição de estabelecimento por infração das normas do consumo 

venha a resvalar em problemas políticos entre órgãos públicos como explicitamos anteriormente,

todavia o mesmo não pode ser dito em relação à interdição de obra ou atividade sujeita a fiscalização 

municipal.
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A reincidência em infrações de maior gravidade é o critério para impor qualquer delas ao 

fornecedor.

A interdição parcial pode ter lugar no caso de determinados hipermercados que, além de sua 

área venda loca espaço para outros comerciantes de produtos e serviços (laboratório de revelação de 

filmes, farmácia, lavanderia, serviço de troca de óleo e pneus etc). Apesar de todos estarem situados

em um espaço físico praticamente indivisível, caso a sanção de interdição parcial recaia sobre o 

hipermercado, ela não pode atingir os demais fornecedores que nada tem a ver com o comportamento 

de outro fornecedor perante os consumidores. Uma simples fita de isolamento resolveria o problema:

isola-se a linha dos caixas impedindo o acesso dos consumidores à área de venda do mercado, ao 

mesmo tempo franqueia-se o livre trânsito dos consumidores aos demais estabelecimentos 

comerciais ali em funcionamento.

De todas as sanções do rol do artigo 59 do CDC, nos parece que a intervenção 

administrativa levada a cabo por órgão típico do SNDC é praticamente (para não dizer totalmente) 

inaplicável considerando a atual realidade desses órgãos. Não se concebe que um órgão despreparado 

para a condução de atividade industrial ou comercial, intervenha administrativamente em atividade 

de fornecimento de produto ou serviço substituindo-se ao particular.

A determinação legal (CDC 59, §1º) é de que a intervenção seja aplicada sempre que as

circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou a suspensão de 

atividade. É notoriamente o último recurso em matéria de sanção.

Além de constar do rol de sanções do CDC, esta pena costuma estar prevista nos contratos

celebrados entre particular e poder concedente. Eventual aplicação de intervenção administrativa 

somente se justifica em situações extremas.
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Por fim, o legislador do CDC criou a sanção de contrapropaganda29. Ela tem cabimento nos

casos de veiculação de publicidade ilícita em qualquer de suas modalidades (enganosa abusiva ou 

subliminar).

Em primeiro lugar, parece necessário falar do cabimento desta pena.

Entendemos que a imposição desta sanção administrativa deverá incidir sobre a veiculação de 

publicidade ilícita, na modalidade enganosa (art. 37, §1º e 3º) e abusiva (art. 37, §2º), mercê o erro de remissão do 

art. 60, in fine, (�...nos termos do art. 36 e seus parágrafos...�), pois o aludido artigo não possui parágrafos, mas 

apenas parágrafo único. 

Segundo José Cretella Júnior, a contrapropaganda �Consiste numa providência de contra-

ofensiva.�30 Seu propósito é muito claro, anular ou desfazer os efeitos negativos decorrentes da 

publicidade ilícita. Assim, ela se destina a alertar o consumidor na mesma proporção da publicidade, 

sobre as reais características do bem ofertado.

Cássio M.C. Penteado Júnior, advogado e professor de Direito Administrativo das Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU), diz tratar-se de sanção específica e inédita no direito positivo 

pátrio.31

Trata-se de ferramenta de extrema eficácia e inegável caráter preventivo posta à disposição 

das Autoridades Administrativas. Zelmo Denari afirma que esta é a sanção mais temida para aqueles 

que praticam publicidade enganosa ou abusiva.32 Busca-se atingir os consumidores anteriormente

expostos à publicidade ilícita, anulando o efeito negativo causado pela oferta publicitária na 

formação do convencimento do consumidor em relação à aquisição de bens e serviços.

29 As aspas representam crítica a expressão contrapropaganda considerando que o Código do Consumidor não a regula, 
mas sim a publicidade.
30 CRETELLA JÚNIOR, José (Coord.) Comentários ao Código do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p.253.
31 PENTEADO JÚNIOR. Cássio M. C.. Sanções Administrativas no Código de Defesa do Consumidor. in Justitia. vol.
160, out./dez., 1992.
32 DENARI, Zelmo et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, São 
Paulo: Forense Universitária. 2001, p. 586. pdfMachine
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Noutro giro, sua forma também está posta na lei 8.078/90 (art. 60, §1º), ela deverá ser 

divulgada pelo responsável (e às suas expensas) da mesma forma, frequência e dimensão e, 

preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário. Tudo isso, obviamente para que atinja 

sua finalidade - o desfazimento do malefício que causou.

Há outro ponto importante a ser observado no aspecto processual desta sanção, pois nos 

termos do art. 49, do Decreto Federal 2.181/97:

Das decisões da autoridade competente do órgão publico que aplicou a 
sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 dias,
contados da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá 
decisão definitiva.(grifo nosso).

Parágrafo único. No caso de aplicação de multas, o recurso será recebido, 
com efeito suspensivo, pela autoridade superior.�(grifo nosso).

De fato, o dispositivo visa garantir a agilidade e a eficácia das sanções que exigem 

providências imediatas como ocorre na contrapropaganda, vez que a demora pode torná-la inócua, 

pois de nada adiantaria cominar tal pena ao fornecedor após o término da campanha publicitária que 

por qualquer motivo revelou-se ilícita.

Zelmo Denari, ao classificar as sanções administrativas em pecuniárias, objetivas e

subjetivas insere a contrapropaganda no último grupo por entender que refere-se à atividade 

empresarial do fornecedor, e mais, adverte que as sanções deste grupo devam ser aplicadas apenas in 

extremis, uma vez que restringem o princípio constitucional da livre iniciativa.33

O mesmo autor observa ainda que as penas classificadas de subjetivas (exceção feita à 

imposição de contrapropaganda) somente poderão ser aplicadas na reincidência de infrações de 

maior gravidade (art. 59).

33 DENARI, Zelmo et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, São 
Paulo: Forense Universitária. 2001, p. 581/82 e 584.pdfMachine
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Até a presente data, nenhuma sanção de contrapropaganda foi aplicada pela 

Fundação Procon SP, entretanto, algumas das ementas de aplicação desta sanção podem 

ser encontradas no sítio eletrônico do Procon estadual mineiro.

Vale chamar a atenção para o fato de que aquele órgão encontrou fórmula interessante a fim 

de garantir a efetividade na realização da contrapropaganda. A solução consiste em ameaçar com 

outra pena, em regra a de suspensão de comercialização do produto ou serviço até o cumprimento da 

contrapropaganda.

O que se faz é na verdade uma cumulação condicionada de penas. Todavia, a aplicação da 

primeira possui cabimento diferente da segunda, assim nem sempre teremos a possibilidade de

verificar o cabimento das duas penas num mesmo caso.

Vejamos alguns exemplos:

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 419/2.001
RECLAMANTE: Movimento das Donas de Casa.
RECLAMADO: Danone Ltda.

Vistos etc.

DANONE LTDA., qualificada nos autos, inconformada com a decisão 
administrativa de fls. 52/58, impondo-lhe multa e obrigação de fazer 
contrapropaganda, sob pena de suspensão de comercialização de seu 
produto alimentício, no âmbito estadual, até o efetivo cumprimento da 
determinação, interpôs o presente RECURSO, pretendendo, ao final, vê-la
reformada (fls. 119/127). (grifo nosso).34

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 419/2.001

34 Disponível em: www.pgj.mg.gov.br/procon/decioes/administrativa/alimentos/dec419_rmb.htm. Acesso em 20 de abril
de 2006. pdfMachine
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RECLAMANTE: Movimento das Donas de Casa.
RECLAMADO: RMB Ltda.

Vistos etc.

UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA, nova razão social RMB LTDA, 
qualificada nos autos, inconformada com a decisão administrativa de fls. 
48/53, impondo-lhe multa e obrigação de fazer contrapropaganda, sob 
pena de suspensão de comercialização de seu produto alimentício, no 
âmbito estadual, até o efetivo cumprimento da determinação, interpôs o 
presente RECURSO, pretendendo, ao final, Vê-la reformada. (grifo nosso)

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 419/2.001
RECLAMANTE: Movimento das Donas de Casa.
RECLAMADO: Indústrias Gessy Lever Ltda..

Vistos etc.

Como pode ser visto de fls. 70/75, este processo administrativo já se 
encontra decidido e trata da questão da diminuição de peso do extrato de
tomate, da marca CICA, de 370 para 350 gramas, produzido pela Gessy
Lever Ltda., ao nosso ver com infração aos direitos dos consumidores.

O fornecedor, na referida decisão administrativa, foi sancionado com 
multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e imposição de 
contrapropaganda, durante o período de 90 (noventa) dias, a começar em 10 
(dez) dias da intimação do ato processual, para que os consumidores fossem 
devidamente informados a respeito das alterações sofridas pelo produto 
alimentício, na sua gramatura, sob pena de suspensão de comercialização do 
produto alimentício, no âmbito estadual, e conseqüente retirada das 
prateleiras dos supermercados impondo-lhe multa e obrigação de fazer 
contrapropaganda, sob pena de suspensão de comercialização de seu 
produto alimentício, no âmbito estadual, até o efetivo cumprimento da 
determinação, interpôs o presente RECURSO, pretendendo, ao final, Vê-la
reformada. g.n

É interessante que cada órgão público que pretenda se valer desta sanção e que possua norma 

interna, regulamentado o processo administrativo, afaste a possibilidade de incidência de um 

indesejado efeito suspensivo à decisão, já que a possibilidade de suspensão da decisão pela própria 
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Administração acarretaria ineficácia da penalidade, considerando a necessidade de impô-la

cautelarmente.

Entendemos que o próprio auto de infração pode ser o instrumento utilizado para formalizar a 

aplicação da penalidade, desnecessário portanto, a criação de formulário específico para esta (ou para 

as demais) sanções.

A peculiaridade desta pena recai exatamente na necessidade de imposição cautelar, pois 

diferente da multa onde o auto de infração é entregue ao autuado, ainda sem uma decisão, nesta pena 

a autoridade titulada para a decisão de primeira instância deverá, sob pena de nulidade firmar o

documento público. 

Como dissemos anteriormente, o método mineiro de cominação de suspensão do 

fornecimento do produto ou serviço, até que seja cumprida a determinação de contrapropaganda nos 

parece uma medida coativa interessante, porém a providência requer cuidado em função do que 

dispõe o art. 58, da Lei 8.078/90:

As penas de apreensão, de inutilização de produtos, proibição de fabricação 
de produtos, de suspensão de fornecimento de produto ou serviço, de
cassação de registro do produto e revogação da concessão ou permissão de 
uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento
administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios 
de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do 
produto ou serviço. (grifo nosso).

Nesse passo, em se tratando de veiculação pura e simples de publicidade ilícita, sem a 

correspondente constatação do vício, resta afastada a possibilidade de cominação de suspensão de 

fornecimento de produto ou serviço.
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As penas de contrapropaganda e de suspensão de fornecimento de serviço possuem fins e 

motivos diversos, por isso, deste cuidado depende a validade do ato.

Cabe ainda um breve comentário sobre a forma e a formalidade da aplicação da 

contrapropaganda.

O auto de infração deverá necessariamente conter os requisitos ditados pelo Decreto Federal 

2.181/97 (ou norma interna de cada órgão) quanto aos seguintes itens: identificação do acusado; 

local da lavratura; data e hora; narração do fato que constitui a conduta infratora; remissão às normas 

pertinentes à infração; a sanção aplicável etc.

Dentre estes requisitos, alguns merecem comentário à parte considerando que não 

são corriqueiramente utilizados nos autos de infração, constituindo pois, novidade para 

muitos órgãos do sistema, inclusive São Paulo.

Em relação à narração do fato que constitui a conduta infratora - quer nos parecer que vai

aqui a descrição do conteúdo da publicidade, nome da campanha a qual pertence (se houver), a fim 

de identificá-la perfeitamente. Também é preciso descrever a razão (motivo) de sua ilicitude (engano

ou abuso) posto que o ato administrativo deve necessariamente conter sua motivação.

Relativamente à remissão às normas pertinentes à infração � o fundamento recairá sempre 

sobre os artigos 36 ou 37 do CDC, variando apenas o parágrafo no segundo caso. Assim, a 

mensagem poderá vir desacompanhada de sua identificação (subliminar, merchandising 

p.ex.),quando receberá o enquadramento do art. 36, enquadrar-se nos conceitos de enganosa por

comissão (§1º), ou omissão (§§ 1º e 3º), ou então abusiva (§2º).

Por derradeiro, sobre a sanção aplicável � que no caso será a sanção �aplicada� (a menos que 

seja cumulada com outra sanção sem efeito imediato) - considerando que deverá ser imposta desde 
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logo, ela recairá no art. 56, XII, do CDC. Além disso, com vistas a evitar argumentos tendentes a 

taxar de inexeqüível a sanção, em função de suposta imperfeição na descrição da pena imposta, 

entendemos que, após uma análise do caso concreto deva constar do auto (como regra) os seguintes

dados:

(i) a data início da veiculação da contrapropaganda;
(ii) sua forma (se escrita, falada ou televisada);
(iii) frequência (quantas vezes ao dia);
(iv) dimensão (refere-se ao tamanho do anúncio escrito (destaque);
(v) duração do anúncio no rádio ou TV);
(vi) veículo (em regra o mesmo da divulgação da publicidade);
(vii) local (abrangência geográfica da veiculação que deverá ser a mesma da 
campanha inicial);
(viii) espaço e horário (mesmo caderno do jornal ou periódico e mesmo 
horário na TV ou rádio);
(ix) diretrizes básicas do conteúdo da contrapropaganda de forma a atender o 
comando do §1º, do art. 60 �...de forma capaz de desfazer o malefício da 
publicidade enganosa ou abusiva.�

Por último, considerando que a contrapropaganda só pode ser aplicada nos casos expressos 

em lei (publicidade ilícita), é fato que a imposição desta sanção deverá partir sempre desta premissa 

básica, ou seja, necessário se faz possuir a materialidade da enganosidade (potencial ou real) da 

mensagem publicitária antes de decidir pela aplicação da sanção.

A materialização da conduta irregular pode ocorrer, p.ex., quando o próprio fornecedor 

comunica o erro presente na oferta publicitária através de errata, ou quando após a emissão de 

notificação fundada no parágrafo único do art. 36 do CDC, o fornecedor não comprove a veracidade 

da publicidade, ou em qualquer caso que se possa aferir desde logo, a enganosidade ou abusividade

potencial da mensagem publicitária.

Na hipótese de expedição de notificação para comprovação dos dados fáticos técnicos e 

científicos da mensagem, outro cuidado a ser adotado pela autoridade administrativa, é pedir o plano 

de mídia para que se possa conhecer a duração da campanha e sua abrangência.
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De posse destes dados, pode-se partir para a lavratura do auto de infração contendo os 

requisito já mencionados, do qual caberá recurso à autoridade máxima do órgão (na Administração 

descentralizada) ou ao Secretário municipal ou de estadual em se tratando de órgão centralizado.

Outro aspecto a ser ressaltado é que, dado o inegável poder de convencimento da 

contrapropaganda que venha a desdizer o conteúdo da publicidade ilícita que a antecedeu, a nosso 

ver, bastaria um letreiro em contraste com o fundo, desdizendo o que fora prometido pela

publicidade, para que o descrédito no produto ou serviço fosse total e irrestrito pelos consumidores.

Tal consideração nos parece pertinente na medida em que, no mais das vezes, os comerciais 

de televisão são realizados por celebridades que dificilmente iriam concordar em gravar novo

comercial contradizendo o primeiro. Daí por que entendemos não haveria descumprimento da 

contrapropaganda caso a mesma atriz ou ator não participe da contra ofensiva.

Nos parece certo que a imposição de contrapropaganda possui grandiosa repercussão 

negativa para o fornecedor, maior ainda que a suspensão do fornecimento do produto que pode ser 

feita sem alarde perante o público, por isso, a resistência dos fornecedores no cumprimento da 

medida é esperada, por isso, medidas coercitivas podem ser antevistas:

No aspecto penal, o descumprimento da contrapropaganda por parte do autuado enseja como

medida de coerção, a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual (exceção dos órgãos de 

defesa do consumidor que já integram a estrutura do Ministério Público, nos estados de Minas 

Gerais, Piauí e Ceará), levando ao conhecimento do parquet a notitia criminis de infração ao art. 

330, do CP (desobediência).

No aspecto administrativo/civil, a inércia do fornecedor enseja a propositura de ação cautelar

inominada com pedido liminar de obrigação de fazer (a contrapropaganda), sob cominação de multa 
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diária pelo descumprimento da ordem (astriente). Neste caso deverá haver o necessário envolvimento 

da Assessoria Jurídica de cada órgão, em razão da capacidade postulatória.

1.5. A dosimetria da multa e sua revisão pelo Poder Judiciário 

Vimos que diversas são as dificuldades de aplicação das sanções administrativas.  

Relativamente às multas, apontamos a abrangência e abertura dos três critérios balizadores da pena: a

condição econômica do fornecedor, a gravidade da infração e a vantagem auferida. 

Da junção destes três critérios é que o administrador deverá chegar a um valor de pena 

compreendido entre o mínimo de duzentas e o máximo de três milhões de UFIR. 

Nosso objetivo, utilizando como exemplo a experiência paulista, é chamar a atenção para o 

fato de que mesmo o mais elaborado método de dosimetria de pena de multa estará sujeito à 

sindicância do poder judiciário.

A regra de revisão judicial de atos administrativos é a de verificação de legalidade. Assim, 

caberia ao judiciário verificar apenas se o ato administrativo foi editado em observância aos 

parâmetros legais, ficando vedado qualquer ingerência sobre o mérito do ato.

No caso específico das multas administrativas impostas pelos órgãos oficiais do SNDC, 

caberia ao judiciário, quando provocado, verificar a adequação da pena aos parâmetros legais 

(valores mínimos e máximos e se foram levados em consideração os critérios de vantagem, condição 

econômica e gravidade).

Mas além disso, princípios como o da razoabilidade e da proporcionalidade vem sendo 

utilizados como fundamento para rever os valores das multas impostas pelo órgão estadual paulista.
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A reiterada revisão judicial das multas aplicadas pelo órgão estadual motivou inclusive a

elaboração de um novo método de cálculo de multa.

Mas apesar da revisão administrativa de seu método de cálculo, a dificuldade reside na 

indeterminação do conceito de razoabilidade. Pois o que parece razoável para a Administração pode

ser tido por irrazoável pelo judiciário.

Vai aqui uma consideração preliminar: a individualização da pena, o cuidado na instrução 

processual e a motivação dos atos têm papel preponderante na demonstração do cabimento de 

eventual multa de valor mais elevado.

Perante o judiciário, de nada adianta, por exemplo, que o processo sancionatório seja 

instruído com apenas uma das muitas reclamações que o Procon �sabe� que lá tramitam, será sempre 

necessário demonstrar de forma clara a extensão do dano (ainda que este não seja critério legal de 

cálculo da pena), ou se a conduta é reiterada a fim de justificar a imposição de sanção em valor 

elevado.

Aqui vai um parêntese para marcar posição sobre determinado ponto específico da aplicação 

de sanções administrativas. Nossa proposta ao final do trabalho parte de premissa processual diversa

daquela do Decreto Federal 2.181/97 no assunto aplicação de sanção.

Na concepção dos idealizadores do decreto federal, todas as reclamações de consumidores 

terminam com a aplicação de sanção administrativa. Em nossa visão essa não é a melhor alternativa.

Foi discordando desta perspectiva que fizemos opção por duas espécies distintas de processo 

administrativo, cada qual com sua finalidade. Um deles destina-se a buscar a solução das lides

individuais dos consumidores, já o outro serve para impor as sanções administrativas.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



De qualquer forma, para aqueles órgãos de defesa do consumidor que hoje sancionam as 

práticas infrativas de forma individual (uma sanção para cada reclamação) deverão ter a

sensibilidade da calibração de um critério extralegal de aplicação de sanção, qual seja � a extensão 

do dano.

Nos parece correto afirmar que uma sanção aplicada em um caso isolado, não pode receber o 

mesmo tratamento de uma conduta capaz de atingir uma coletividade determinada ou até 

indeterminada de pessoas.

No momento adequado, trataremos de expor nossa opção pela divisão do processo (que é uno 

no Decreto 2.181/97) em dois e pela aplicação de sanção apenas em casos onde a conduta do 

fornecedor é reiterada ou revele lesão de caráter coletivo.

Aliás, para ser mais preciso, o mencionado decreto sequer prevê a possibilidade de 

composição do conflito, ocorre que como os Procons já o faziam (mesmo antes da elaboração do 

decreto), adaptaram seu procedimento àquele contido no decreto federal.

Por hora, interessa dizer que a par da posição a ser adotada por cada órgão do sistema em 

relação ao procedimento, um �carinho� especial deve ser dedicado à instrução do processo no que 

respeita a demonstração da extensão do dano e sua utilização como motivo da elevação da pena, 

comparativamente a infrações de caráter individual.

É de suma importância balancear com precisão os três critérios legais em que se baseia a 

sanção pecuniária, caso a condição econômica constitua o fator preponderante no cômputo da 

sanção, o resultado final resvalará para um valor considerado irrazoável.

Diversas são as decisões judiciais que vêm reduzindo a pena de multa aplicada pela Fundação 

Procon SP ao piso legal de 200 UFIR. Em outras tantas decisões, o magistrado, entendendo que a 
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revisão da multa via Poder Judiciário invade competência administrativa, acaba por determinar a 

remessa dos autos ao Procon para recálculo da pena. Esta nos parece ser uma saída mais coerente 

com o mandamento constitucional da separação dos poderes, além é claro, do fato de que o juiz não 

consegue, por absoluta falta de estrutura, recalcular uma multa que entende irrazoável e justificar 

(motivar) como chegou no novo valor, assim agindo, expõe sua própria decisão à nulidade por falta

de motivação. Em nossa modesta opinião, ao rever (arbitrar) a nova sanção, deveria o julgador 

justificar o quantum da multa.

Os critérios de cálculo da pena estão na Lei 8.078/90 e eles devem necessariamente ser 

levados em consideração a fim de chegar ao valor da pena. Caso a multa seja fixada judicialmente

(em nítida substituição de um Poder por outro), o quantum continua sendo fator de três critérios, e o 

mínimo que se pode esperar é que o magistrado utilize-se dos requisitos legais e esclareça como 

chegou ao novo valor da pena.

Do contrário, a decisão padecerá de nulidade mesmo que o valor seja fixado no mínimo legal.

A fim de ilustrar o posicionamento majoritário do judiciário paulista relativamente às multas 

administrativas do Procon SP, traremos à colação parte de um R. Acórdão do Ministro do Supremo 

Tribunal Federal (então Desembargador do TJSP) Henrique Ricardo Lewandowski (Apelação Cível 

com revisão nº. 313.876-5/2-00).

(...) Com efeito, a autora foi autuada em 16.10.1998, por �colocar à 
disposição do mercado consumidor o produto �Suco de Tomate La 
Campesina�, em 160 ml, não contendo na embalagem informações precisas 
sobre o prazo de validade�, em infringência ao disposto no artigo 31 da Lei 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual sofreu a 
imposição de multa no valor de R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco 
reais), arrimada nos artigos 56, I e 57, I do referido diploma legal (fls. 36).

(...) cuidando-se da primeira infração da autora, relativamente a apenas 1 
(uma) unidade de determinado produto, e ausentes �como reconhecido pela
autoridade administrativa- outras circunstâncias que justificassem a fixação 
da multa em valor superior (fls. 108), forçoso é concluir que ele é 
desproporcional ao fato que lhe deu origem.
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A propósito, cumpre trazer à colação a ementa de julgado proferido em 
caso símile, a seguir transcrita.

EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI DELEGADA 4/62, 
DA SUNAB CABIMENTO DA REDUÇÃO DE MULTA (PORTARIA 
29/90). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.

1. A lei deve ser interpretada, antes de tudo, com bom senso. Se a Lei
Delegada nº 04/62 buscou reprimir o abuso do poder econômico e proteger a 
economia popular, é sob esse fundamento que devem assentar suas hipóteses 
de incidência.

2. A existência de uma única lata de Farinha Láctea, em meio a centenas de 
outros produtos, assim como, a circunstância de ser a infratora primária, 
conduzem à aplicação do valor reduzido da multa cominada na sanção, não 
caracterizando invasão de competência da esfera administrativa a redução da 
referida pena, se aplicada com exorbitância do princípio da legalidade.

3. Recurso Especial improvido. (STJ � REsp. 176.645/DF � Rel. Min.
Delgado � DJU 26.10.1998, p. 59).�

Do que acabamos de transcrever chamaremos a atenção para apenas um ponto do decisum: é 

de se notar que a decisão apóia-se em outra proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, onde uma 

das premissas da decisão é de que havia apenas uma lata de determinado produto em situação 

irregular.

Os mais afetos aos meandros da atividade fiscalizatória logo haverão de indagar o fato de que 

a maioria das fiscalizações, especialmente aquelas realizadas em estabelecimentos de grande porte, 

acabam sendo realizadas por amostragem, pois uma fiscalização completa em um hipermercado com

mais de 70.000 (setenta mil) itens à venda (e mais tantas unidades de cada item), não duraria menos 

de um dia inteiro, isso com uma equipe de pelo menos 10 (dez) agentes (quantidade de fiscais que

muitos órgãos estaduais sequer possuem no seu quadro funcional).

Não raro, os empregados do estabelecimento são orientados a, rapidamente recolher produtos 

das prateleiras antes que os agentes cheguem ao local, esta situação só pode ser coibida com um 
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corpo grande de agentes, acompanhamento de aparto policial, ou suspensão das atividades do 

estabelecimento durante o ato fiscalizatório � o que em muitos casos acabará sendo certamente 

caracterizado como abuso de poder.

É evidente que os magistrados não possuem o dever de conhecer estas peculiaridades. É mais

evidente ainda, que cabe às autoridades administrativas adotar pequenos cuidados a fim de evitar 

decisões favoráveis ao fornecedor por falha na instrução processual.

No mesmo sentido do trecho do acórdão transcrito acima, mencionaremos diversas decisões

de primeiro grau proferidas nas Varas da Fazenda Pública de São Paulo:35

Processo 2024/053.02.030056, 14º VFP; processo 1889/053.02.029466-5, processo 2º VFP; 

727/053.03.012183-6, 13º VFP; processo 266/053.04.004042-6, 13º VFP; processo 

1714/053.01.028036-0, 8º VFP; processo 1772/053.02.028624-7, 3º VFP; processo 

1638/053.02.025956-8, 3º VFP; processo 1803/053.03.032090-1, 3º VFP; processo 

1806/053.03.032093-6, 3º VFP; processo 115/053.02.001728-9, 13º VFP; processo 

1849/053.02.028309-4, 14º VFP; processo 1861/053.02.028506-2, 14º VFP; processo 

1759/053.03.029540-0, 14º VFP; processo 1803/053.02.028415-5, 1º VFP; processo 

1724/053.03.029284-3, 1º VFP; processo 932/053.02.014165-6. 2º VFP; processo 

1346/053.01.022474-5, 3º VFP; e processo 1615/053.01.027402-5, 3º VFP.

De todas as dificuldades que relatamos para a imposição de sanções, talvez a maior delas seja 

a superação (pelos próprios órgãos oficiais do SNDC), de suas próprias deficiências, sejam elas de 

ordem técnica ou estrutural. 

Como são umbilicalmente ligados à administração direta, esta superação passa 

necessariamente pela obtenção de recursos e apoio político. É inconcebível, p. ex., que ainda hoje, 

35 Disponível em: www.tj.sp.gov.br. Acesso em abr. de 2006.pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



apenas alguns poucos órgãos estaduais possuam quadro funcional próprio estruturado em carreira. 

Aliás, estruturar um quadro de carreira, com previsão legal foi façanha que apenas um Estado 

realizou: trata-se do Mato Grosso do Sul.

Seis Estados da federação (Sergipe, Roraima, Rondônia, Amazonas, Amapá e Acre) sequer 

possuem Procons municipais, nestas localidades funciona apenas o Procon Estadual que jamais

poderá atender toda a população do Estado, e ainda que isso fosse factível pela quantidade de 

funcionários e instalações, nem todas as pessoas podem deslocar-se até a capital do Estado para 

formalizar uma simples reclamação de consumo.36.

A especialização que o trabalho de defesa do consumidor exige, é incompatível com a 

descontinuidade decorrente da inevitável substituição de funcionários de diversas secretarias lotados 

nos procons, e que podem ser de lá retirados a qualquer tempo.

Não é raro um órgão inteiro de defesa do consumidor, desestabilizar-se com a retirada de seus

quadros de funcionários já experientes em suas atividades.

Pedimos escusas ao leitor pela inserção de mais esta causa (estranha ao tema) que, sem

dúvida dificulta (ou inviabiliza) a aplicação de sanções e o exercício de uma política estadual ou 

local de defesa do consumidor. trata-se na verdade de um desabafo de quem acompanha de perto o

descaso do poder público para com a proteção administrativa do consumidor.

Retomando a relação entre a aplicação das sanções e a revisão judicial dos atos 

administrativos, deixamos nossa sugestão de cuidado na elaboração da metodologia (com o 

balanceamento dos três critérios), extremo zelo na instrução do processo, especialmente na

demonstração de como chegar ao valor da pena final (motivação), sem descuidar de fazer referência 

36 Disponível em: www.mj.gov.br/noticias/2005/agosto/rls260805procons.htm. Acesso em fev. 2006.pdfMachine
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a extensão da lesão, a fim de individualizar penas com repercussão coletiva de uma outra meramente 

individual.

1.6. Assessoria Jurídica e os Procons 

Ainda dentro do amplo tema das dificuldades de aplicação das sanções pelos órgãos 

administrativos, vale à pena suscitar o papel vital das assessorias jurídicas e a verdadeira 

inviabilidade de funcionamento dos Procons sem os préstimos destas assessorias na estrutura

administrativa.

As assessorias jurídicas dos procons podem ser-lhes externas ou internas (desejável). As 

externas, regra geral, são prestadas pela procuradoria do município, do Estado ou da União, a 

depender da esfera de governo a que pertença o respectivo órgão administrativo.

Na hipótese do órgão de defesa do consumidor possuir personalidade jurídica com estrutura 

descentralizada (autarquia � como é o caso do Procon estadual do Amapá ou do Distrito Federal, ou 

Fundação no caso de São Paulo), é possível que a lei de criação do órgão preveja quadro próprio de 

procuradores autárquicos.

Além destas duas possibilidades, a Assessoria Jurídica pode ser prestada por órgão externo 

(Procuradoria), porém fisicamente localizado nas dependências do Procon.

Exemplo interessante a ser mencionado, é o caso do Estado de São Paulo, onde através de 

convênio celebrado entre a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, Fundação Procon e 

Procuradoria do Estado em 1998, conseguiu-se estruturar o funcionamento da Assessoria Jurídica 

dentro das dependências do próprio Procon.
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Além da necessária estrutura material, os Procuradores do Estado designados contam com a 

colaboração de técnicos de defesa do consumidor com formação jurídica, que manifestam-se nos

autos antes da elaboração do parecer da Assessoria Jurídica.

Esta situação traz enormes vantagens, tanto do ponto de vista da celeridade, quanto da 

especialização na matéria e acompanhamento processual.

Mas o trabalho da Procuradoria do Estado vai muito além do assessoramento em processos 

sancionatórios instaurados pelo Procon Estadual.

É que por força de um comando da Lei Estadual 9.192/95 (Lei que autoriza o poder 

Executivo a criar a Fundação Procon SP) foi editado um decreto estadual que permite a celebração 

de convênios entre o Procon de SP e os procons municipais. Assim, os processos sancionatórios 

iniciados nos municípios conveniados, são remetidos à Fundação Procon para instrução e decisão.37

Ou seja, por força do convênio, tanto os processos instaurados pela própria Fundação, quanto 

os autos de infração lavrados nos municípios conveniados, são todos tecnicamente validados pela 

Assessoria Jurídica, no caso a Procuradoria Geral do Estado. Além disso, é esta mesma assessoria 

jurídica quem responde pelos processos judiciais onde o a fundação é demandada e pede a execução 

judicial das multas impostas aos fornecedores.

Mas foi somente em agosto de 2004, que a Fundação Procon de SP, após celebrar um Termo 

de Cooperação Técnica com a Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda passou a

inscrever seus créditos na dívida ativa do Estado (antes desta data a inscrição se dava na dívida ativa 

da própria Fundação).

37 O Decreto Estadual paulista nº. 41.788 de 15 de maio de 1997, regulamenta a celebração de convênios entre a 
Fundação Procon SP e os Procons municipais. pdfMachine
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Além da inscrição na dívida ativa, a cobrança judicial dos débitos foi objeto do mesmo 

Termo de Cooperação.

A inscrição de débitos dos fornecedores na dívida ativa do Estado exerce algum �estímulo� 

ao pagamento da sanção, especialmente em relação aos fornecedores que pretendem participar de 

licitações.

A cooperação prevê que após o trânsito em julgado do processo sancionatório, ele será 

remetido à Procuradoria Fiscal (unidade especializada) com proposta de inscrição na dívida ativa e 

posterior ajuizamento.

Remetidos os autos à procuradoria fiscal, não cabe à fundação aceitar o pagamento da dívida

seja na forma à vista ou parcelada, qualquer acordo de pagamento deve ser celebrado perante a 

própria Procuradoria Fiscal.

Independente do domicílio do devedor, a Procuradoria do Estado responde pela inscrição dos 

créditos do Procon na dívida ativa em todo o Estado, assim, no caso de devedores localizados em

outras comarcas o feito é encaminhado à respectiva procuradoria regional.

Despesas processuais do convênio correm por conta do Procon, permanecendo os honorários 

com a Procuradoria do Estado. Todo o suporte administrativo, incluindo funcionários, estagiários, 

microcomputadores e impressoras, fica a cargo da Fundação Procon.

Apenas para que se tenha uma idéia, desde a celebração do convênio, já foram ajuizadas 

aproximadamente 2500 (duas mil e quinhentas) execuções fiscais na capital do Estado e 800

(oitocentas) no interior. (informação pessoal).38
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Para além do indiscutível ganho do Procon com a cobrança judicial de seus créditos, é 

importante ressaltar as vantagens da internalização física da Assessoria Jurídica (A.J.) no órgão 

Administrativo. Esta assessoria manifesta-se tanto nos processos administrativos (até antes da 

inscrição do débito na dívida ativa), quanto responde pelas demandas judiciais até a última instância 

(se assim for necessário) em que o Procon é réu.

Com a A.J. instalada nas dependências do Procon, os autos não �passeiam� pela cidade à 

busca de um simples despacho, todo o assessoramento técnico jurídico dos processos administrativos 

e judiciais envolvendo relação de consumo se faz nas dependências da própria entidade.

No tocante a especialização na matéria, é certo que o Procurador que cuida especificamente 

de lides envolvendo relações de consumo, conhecerá a fundo as questões afetas a matéria (tanto o 

direito do consumidor quanto administrativo), aumentando as chances do órgão administrativo obter 

êxito nas causas em que é parte.

Com a assessoria jurídica interna, acaba acontecendo algo que se assemelha à �identidade 

física do Procurador� com as demandas em que se manifesta. Considerando que boa parte dos

processos administrativos sancionatórios desaguam no Poder Judiciário, é de extrema utilidade que o 

Procurador do Estado funcione nos autos desde seu início, ainda na fase administrativa, e também 

durante o desenrolar da demanda judicial. Esta �identidade física do Procurador� com o processo, 

reverte em facilidade na formulação das contestações e propicia um excelente retorno à 

Administração, que poderá, no menor tempo, retificar procedimentos fiscalizatórios com vícios de 

legalidade ou de forma, atacados em sede de reexame judicial do ato administrativo.

As atribuições da assessoria jurídica não se resumem a atividade contenciosa, a atuação 

consultiva previne demandas e questionamento desnecessários perante os órgãos de defesa do 

consumidor, tanto do ponto de vista da instauração de processos administrativos, quanto nas demais 

competências do órgão de defesa do consumidor.
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Para que fique registrada a importante atuação da Assessoria Jurídica junto à Fundação 

Procon SP, passaremos a relatar alguns dados atinentes a este trabalho.

Até março do corrente ano somam 20 (vinte) as ações civis públicas propostas pela Fundação 

Procon, em alguns casos a Fundação propôs a demanda isoladamente e, em outros conjuntamente 

com Ministério Público paulista (informação pessoal).39

Os números são significativamente mais expressivos quando se verifica a quantidade de 

demandas em que o órgão é réu. São demandas de procedimento ordinário, medidas cautelares e 

mandados de segurança, propostos pelos fornecedores que buscam a via judicial a fim de se

defenderem das sanções administrativas impostas pelo Procon Estadual.

Até março de 2006, a Fundação respondia nada menos de 511 (quinhentos e onze) processos 

judiciais, deste montante 142 (cento e quarenta e dois) casos encontram-se em fase recursal no

Tribunal paulista. Some-se a estes as execuções fiscais e as ações coletivas e teremos a quantidade 

dotal das demandas judiciais de consumo em que o Procon SP figura no pólo ativo e passivo.

Vale ressaltar que, diferente do que ocorre no procedimento administrativo regulado pelo

Decreto Federal 2.181/97, a fundação paulista adota por procedimento a divisão dos processos em 

sancionatórios e aqueles originados em reclamações individuais de consumidores, onde se busca uma 

solução amigável da demanda individual.

Os dados que apresentamos pertence a um universo de aproximadamente 1000 (mil) autos de

infração anualmente lavrados pela Diretoria de Fiscalização.

Também é possível mapear os direitos do consumidor mais violados. A seguir um pequeno

ranking dos 7 (sete) artigos mais violados em processos sancionatórios. É importante destacar que 

estes dados, embora extraídos apenas das demandas judiciais em que o fornecedor discute a sanção 
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que lhe foi imposta, representam um reflexo dos ilícitos administrativos mais constatados na 

atividade fiscalizatória em São Paulo.40

A liderança absoluta de violações constatadas em processos sancionatórios recai sobre o 

artigo 31 do CDC. Curiosamente, o preceito mais violado é justamente o que recebeu o maior

cuidado do legislador federal do CDC - trata-se do direito à informação � são 264 (duzentas e 

sessenta e quatro) demandas judiciais em que o fornecedor discute a autuação que lhe imputa uma 

violação a este direito básico do consumidor. As infrações vão desde a completa omissão na 

informação do preço, até sua incorreção, imprecisão, falta de clareza ou correção. O mesmo se dá 

relativamente a outras informações (prazos de validade, quantidades, composição etc).

Logo atrás das violações ao direito de informação, estão aquelas decorrentes da 

responsabilidade pelo vício do produto. Os registros da Assessoria Jurídica do Procon SP somam 147 

(cento e quarenta e sete) práticas infrativas (somente as discutidas em juízo) por infração ao artigo 18 

do CDC. O que preocupa aqui é que praticamente a totalidade destes casos 99% (noventa e nove por 

cento) deles, refere-se a produtos expostos à venda com prazo de validade expirado (vício de 

impropriedade). São produtos que, caso ingeridos podem levar ao temido acidente de consumo.

Em terceiro lugar nas demandas judiciais em que o fornecedor discute a autuação, estão as 

publicidades enganosas e abusivas. Estamos falando de um universo de 100 (cem) casos. Este dado

aponta para a conclusão de que os fornecedores ainda não se conscientizaram que o consumidor

possui direito a não ser enganado ou não sofrer abusos quando é bombardeado pelas mensagens que 

o levam a consumir produtos e serviços, ou pior, a publicidade ilícita é 

um bom negócio do ponto de vista econômico.

40 Os dados abrangem tanto o Procon Estadual de São Paulo, quanto os Procons municipais conveniados. Juntos eles 
estão presentes em 27% (vinte e sete por cento) dos 645 (seiscentos e quarenta e cinco) municípios do Estado.
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As chamadas práticas abusivas, com 89 (oitenta e nove) casos também estão entre os ilícitos 

administrativos preferidos dos fornecedores. Venda casada, exigência de vantagem excessiva, recusa 

de venda de meia-entrada, imposição de limite quantitativo, são as práticas abusivas mais 

freqüentemente constatadas pelos agentes de fiscalização.

Aquilo que foi consagrado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor como o princípio 

da vinculação � a oferta e a apresentação vinculam o fornecedor � é também causa de diversas

autuações. São 31 (trinta e um) casos discutidos judicialmente.

Em sexto lugar está a violação do direito à saúde e segurança do consumidor, 16 (dezesseis) 

casos de produtos ou serviços inseguros colocados no mercado de consumo.

Por fim, é nas cláusulas abusivas que este pequeno mapa de práticas infrativas termina. São 

15 casos no total.

Este micro ranking de dispositivos mais violados do Código do Consumidor, somado aos 

demais artigos que deixamos de mencionar, pertencem aos 650 (seiscentos e cinqüenta) processos

judiciais já quantificados, em que a fundação paulista de defesa do consumidor é ré, em razão de ter 

imposto sanções administrativas contra fornecedores de produtos e serviços.

Conforme já ressaltamos superficialmente e explicitaremos mais adiante, os processos

administrativos de consumo instaurados na Fundação Procon SP, podem ter finalidade punitiva ou 

não.

Esta segunda espécie de processo administrativo também é fonte geradora de demandas 

judiciais, entretanto elas são quantitativamente insignificantes (não passam de dez), se considerarmos 

que a média anual de atendimentos realizados pela Fundação gira em torno de 350.000 (trezentos e 

cinqüenta mil) e que deste total, aproximadamente 18.000 (dezoito mil) são reclamações 
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fundamentadas. O objeto destas demandas é, regra geral, a retificação ou exclusão de alguma 

informação inserida no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CDC 44).

Com estes breves argumentos e dados nossa intenção é uma só. Destacar o papel fundamental 

das assessorias jurídicas para a instrumentalização da defesa administrativa do consumidor. Por mais 

óbvio que possa parecer, de nada adiantaria instaurar milhares de processos administrativos e 

sancionar fornecedores, se estas sanções não possuírem verdadeira força coativa. E essa força 

depende da execução judicial das penas impostas. Sem isso, as ações de polícia administrativa (e a 

autoridade autuante) perdem a efetividade (e a credibilidade).

Apesar das atribuições de polícia administrativa conferidas por lei aos órgãos do SNDC,

nenhum deles pode negligenciar que suas ações dependem de uma vital parceria com a respectiva 

assessoria jurídica.

Sabemos que estas parcerias não se concretizam sem esforços políticos dos integrantes do 

sistema. Para que se tenha uma dimensão do que estamos dizendo traremos uma pequena memória 

(narrada por um ex-Procurador do Estado) sobre a dificuldade de efetivar o convênio em São Paulo.

Em artigo intitulado �A Procuradoria Geral do Estado e o Procon�, publicado na revista 

comemorativa dos 25 anos do Procon SP, no ano de 2001, época que diferentemente do que ocorre 

hoje, o (único) Procurador do Estado responsável pela assessoria jurídica da Fundação cumulava 

funções e, portanto, não permanecia no órgão.

A participação da Procuradoria Geral do Estado no Procon teve início 
juntamente com o início das atribuições fiscalizatórias do órgão em 1987. O 
Procon, na época, era um órgão essencialmente voltado ao atendimento das 
reclamações dos consumidores e que estava se preparando para exercer a 
fiscalização (...). Nesse mesmo decreto estava prevista a colaboração da 
Procuradoria Geral do Estado, que deveria contribuir com dez procuradores
do Estado para o assessoramento jurídico necessário. Dos dez procuradores 
do Estado originariamente designados em 1987, em razões de dificuldades
administrativas da própria Procuradoria Geral do Estado, o número foi 
minguando em razão de aposentadorias e transferências, até chegar a um 
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único Procurador do Estado na época em que foi instituída a Fundação 
Procon em 1996. Apesar de o Decreto nº. 41.190, de 23.09.96, ter previsto 
ser de cinco o número de procuradores que deveriam ser colocados à 
disposição da Fundação Procon, não houve novas designações até o presente 
momento.41

De 2001 até 2004 a situação permaneceu praticamente inalterada, quando então a vontade e o 

esforço político de algumas autoridades (Secretário da Justiça, Procurador Geral do Estado e Diretor 

Executivo da Fundação), levaram à efetivação de convênio que viabilizou a permanência de dois 

Procuradores do Estado em tempo integral assessorando juridicamente a instituição.

Percebe-se logo que nenhum órgão público de defesa do consumidor típico pode prescindir 

do assessoramento jurídico com capacidade postulatória, a essencialidade de suas funções é 

inquestionável tanto para os órgãos quanto para as pessoas públicas com personalidade jurídica.

Após esta abordagem apontando algumas das dificuldades na aplicação das sanções 

administrativas passaremos a tratar da viabilidade da solução de conflitos de consumo através da 

própria Administração. Das considerações do capítulo seguinte extrairemos mais alguns subsídios 

para nossa proposta de projeto de portaria.

2. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PELA VIA ADMINISTRATIVA 

2.1. Os órgãos administrativos e a proteção jurídica, administrativa e técnica. 

Em dado momento da elaboração do trabalho, nos pareceu necessário abrir um capítulo para 

tratar da solução administrativa de conflitos. E para que ficasse bem marcada nossa opção pela 

separação do processo administrativo em dois (processo sancionatório e processo mediado) 

diversamente do que ocorre no processo regulamentado pelo Decreto Federal 2.181/97, é que 

trataremos do tema de forma estanque.

41 PROCON 25 ANOS, editado pela Fundação Procon SP � 2001.pdfMachine
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A vocação conciliadora de conflitos de consumo confunde-se com o próprio surgimento dos 

Procons. Estes órgãos públicos ficaram conhecidos ao longo dos anos, como um grande balcão de 

atendimento destinado a resolver lides de consumo pela via da conciliação e da mediação.

Este traço marcante de sua atuação carrega consigo um pouco do movimento social que lhe

deu origem, a forma sempre cedeu lugar à instrumentalidade. A filosofia dos órgãos e de seus 

agentes é solucionar a demanda, seja via telefone, fax, emissão de reclamação ou qualquer outro 

meio lícito posto ao seu alcance.

Mas será que esta forma de solução de conflito foi prevista e estimulada pelo legislador do 

diploma que codificou a defesa do consumidor no país?

Considerando que diversos órgãos públicos de defesa do consumidor do país foram criados 

antes da elaboração do CDC, é razoável esperar que esta função, de longe a mais solicitada pela 

população, devesse receber status de garantia legal fundamental do consumidor.

Ao leitor do Código de Defesa do Consumidor, salta aos olhos que a maior preocupação do 

legislador, relativamente à atuação dos órgãos administrativos, foi direcionada para as sanções 

administrativas (CDC 55 a 60).

Muito pouco foi dedicado a resolução administrativa dos conflitos de consumo, entretanto, 

fixada a diretriz legal básica do agir administrativo, foi possível esquadrinhar as políticas públicas de 

atendimento à população com o objetivo de solucionar lides consumeristas.

Dentro do CDC, os dispositivos que tratam do tema da resolução administrada de lides estão 

espraiados. Noutro giro, a ideologia que orientou a formulação do Decreto 861/93 (e posteriormente

do Decreto 2.181/97) foi a de ignorar por completo a solução de conflitos, toda a ideologia ali 
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contida foi engendrada no sentido de ameaçar com pena. É por esta razão que sustentamos que o 

regulamento do CDC não caminha na trilha do princípio da harmonização das relações de consumo.

A norma infralegal restringiu a atuação material dos Procons à aplicação de sanções 

administrativas, negligenciando o fato público, notório e histórico de que a atuação preponderante 

dos Procon sempre caminhou noutra direção.42

O decreto regulamentador do CDC até traz a regra de que o início do processo administrativo 

pode se dar após reclamação de consumidor (art. 34), mas nenhuma linha foi escrita sobre a 

possibilidade de resolução do conflito. Todo o regramento veio na linha da punição (criação de tipos 

administrativos ou �práticas infrativas�, forma dos instrumentos fiscalizatórios etc).

Mesmo para nós que somos favoráveis à utilização do processo sancionatório como 

instrumento de proteção administrativa do consumidor, causa estranhamento esta absoluta omissão 

da atuação conciliadora dos órgãos administrativos. Ao que parece, esta é uma das razões pelas quais 

a maior autoridade nacional em matéria de órgãos de Defesa do Consumidor, o Professor Marcelo

Gomes Sodré, defende que os Procons não se reconhecem no Decreto Federal.

Vasculhando na Lei 8.078/90, encontramos alguns dispositivos que tratam direta, ou

indiretamente da solução de conflitos pela via administrativa.

Um dos princípios da Política Nacional de Relações de Consumo é a ação governamental no 

sentido de proteger efetivamente o consumidor.43 É certo que este comando legal não fica restrito 

a atuação dos órgãos administrativos, a ação governamental de proteção estende-se a todo e qualquer

órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (órgãos federais, estaduais e 

municipais de defesa do consumidor e entidades privadas de defesa do consumidor), além daqueles 

42 Em palestra proferida na Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, o professor Marcelo Sodré afirmou que esta 
opção do regulamento do CDC, transformou alguns Procons em pequenas SUNAB, em referência ao órgão fiscalizador 
extinto em 1997 (II CONGRESSO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, 2006).
43 Art. 4º, II da Lei 8.078/90 �Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor�.pdfMachine
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considerados instrumentais para a execução da PNRC (promotorias de justiça de defesa do

consumidor, delegacias de polícia especializada e juizados especializados), além destes inclui-se aí 

as comissões de defesa do consumidor instaladas nas casas legislativas nos diferentes níveis de 

governo, procuradorias e defensorias públicas e os órgãos públicos que promovem a defesa indireta 

do consumidor a exemplo da vigilância sanitária, INMETRO e seus delegados estaduais � (IPEM).

Outro princípio da PNRC e que direciona a resolução administrativa de conflitos é o que 

preconiza a harmonização dos interesses dos participantes das relações consumo44.

É sobre a premissa da harmonização que se assentam os meios extrajudiciais de solução de 

conflito, sejam eles autocompositivos ou heterocompositivos celebrados na via administrativa ou

privada.

Aqui abriremos mais um parêntese a fim de justificar a clara distinção entre os processos 

sancionatórios e os instaurados a fim de solucionar demandas de consumo.

Pensamos que uma demanda iniciada na via administrativa, que caminha ao mesmo tempo na

busca da solução harmônica do conflito e da punição, consegue, a um só tempo bater uma vez no 

cravo e outra na ferradura.

Esta concepção de acordo e sanção no mesmo processo, vai na contramão do estímulo à 

solução administrativa ou privada da lide.

Uma coisa é pensar na composição da lide �estimulando� uma das partes via coerção legal, 

como ocorre no procedimento dos juizados especiais criminais (Lei 9.099/95), lá a composição civil 

perante o promotor de justiça extingue a punibilidade. 

44 Art. 4º, III da Lei 8.078/90 �Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo 
a viabilizar os princípios nos quais e funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com base na 
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;�pdfMachine
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Em posição diametralmente oposta está a concepção que orientou a redação do Decreto 

Federal 2.181/97. Naquele diploma, um processo administrativo iniciado com uma reclamação de 

consumidor, mesmo que solucionada no plano individual, caminhará para decisão de imposição de 

penalidade. E sabemos todos que o acordo civil não afasta a sanção administrativa, quando muito é 

causa de atenuação da pena.

Num mesmo processo apura-se a responsabilidade civil (com a composição do conflito) e a 

responsabilidade administrativa (através da imposição de sanção).

Escondida por detrás dessa �engenharia processual� equivocada está o desestímulo à solução 

harmônica do conflito � a lógica de celebrar acordos e logo em seguida receber uma multa, 

desestimula (para dizer o menos) a solução administrada do conflito.

É importante reconhecer no CDC, a linha divisória entre a solução de conflitos e o 

mandamento principiológico que orienta a ação sancionadora dos órgãos públicos em matéria de 

consumo. Existe um comando legal específico dentre os que norteiam a Política Nacional das

Relações de Consumo (PNRC), que impõe ao Estado o dever de coibir e reprimir de forma 

eficiente os abusos praticados no mercado de consumo45. Isso definitivamente não deve ser 

confundido com a celebração de acordos e a solução de conflitos.

Nossa proposta de partir o processo administrativo em dois (um para apurar responsabilidade

civil e a composição do conflito e outro com o exclusivo fim sancionatório), objetiva elevar os 

índices de acordos celebrados nos Procons sem ignorar a possibilidade de aplicação de sanções 

administrativas, além é claro, de separar �substâncias imiscíveis� colocadas no mesmo �recipiente 

processual� como ocorre no decreto federal regulamentador da aplicação das sanções administrativas 

previstas no CDC.

45 Art. 4º, VI da Lei 8.078/90 �Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo,
inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais 
e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;�.pdfMachine
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Além dos dois princípios que mencionamos, outro pode ser lembrado, é o princípio que 

determina ao Estado que incentive os fornecedores a criar meios alternativos de solução de 

conflitos.46 

Lido de forma restrita, este dispositivo leva a crer que o dever estatal aí inserido limita-se a

incentivar os fornecedores à criação de meios alternativos exclusivamente privados de solução de 

conflitos, nada mais.

Sob nossa ótica este comando legal vai muito além disso. Por ele, é possível que o Estado 

leve em frente algum meio administrativo de solução de conflito e em seguida estimule o fornecedor 

a participar dele.

Uma sugestão decorrente desta leitura da lei será explicitada amiúde logo a seguir, quando 

analisaremos a solução de conflitos de consumo pela via arbitral. O diferencial de nossa proposta

recai no fato de que trata-se de arbitragem administrativa e não de um método exclusivamente 

privado de solução de conflitos.

Além dos princípios mencionados, um direito básico é digno de nota. É dele que deflui de 

forma direta a possibilidade de resolução de conflitos na via administrativa. Estamos nos referindo 

ao acesso aos órgãos administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos, 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, 

administrativa e técnica aos necessitados47.

Sem sombra de dúvida os direitos (dos consumidores) e os deveres (estatais) decorrentes 

deste artigo vão muito além do que hoje timidamente se faz.

46 Art. 4º, V da Lei 8.078/90 �Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e 
segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;�
47 Art. 6º, VII da Lei 8.078/90 �O acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação 
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados;� pdfMachine
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As possibilidades de ação administrativa decorrente deste direito básico, permitem traçar 

políticas públicas de atendimento ao consumidor ainda não tentadas, ou muito pouco exploradas no 

âmbito dos órgãos de defesa do consumidor.

A proteção jurídica pode ser vista tanto do ponto de vista coletivo quanto individual, 

consultiva ou contenciosa.

No pólo ativo da vertente contenciosa coletiva estão os legitimados à propositura de 

demandas do art. 82 do CDC, falando em prol dos lesados. Com o poder de propositura de ações, 

vem a responsabilidade de conhecer o mercado de consumo e traçar estratégias de atuação, a 

eficiência nesta atividade carece do preciso mapeamento das patologias mercadológicas.

A rica base de dados do atendimento ao consumidor dos órgãos administrativos, pode servir 

de instrumento capaz de subsidiar a proteção jurídica. Mas apesar de sua importância, esta base de 

dados vem sendo muito pouco explorada como caixa de ressonância das lesões coletivas de 

consumo. Aliás, a sistematização destes dados, seja em nível estadual ou nacional simplesmente 

inexiste. Nenhum Estado da federação conseguiu formar um cadastro estadual de reclamações 

fundamentadas, nem mesmo São Paulo atingiu este estágio apesar das duas centenas de convênios 

celebrados com os municípios. Hoje, é possível afirmar que os órgãos Estaduais formam cadastros

municipais de reclamações, pois estão limitados a uma base de dados originada do atendimento ao 

consumidor prestado na respectiva capital.

Destas considerações percebemos logo a importância do SINDEC (assunto a ser tratado no 

item 3.5.6) assessorias jurídicas como instrumentos de efetividade da implementação de políticas 

públicas de defesa do consumidor. Ao leitor atento é preciso esclarecer que não perdemos o foco do 

tema (resolução de conflitos pela via administrativa) queremos mostrar simplesmente que em muitos

casos a solução judicial dos conflitos passa pela via administrativa.
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Já o contencioso individual acaba sendo exercido (como regra) pelo próprio lesado, mas a 

nosso modo de ver, essa atuação está inserida na proteção jurídica confiada aos órgãos

administrativos de defesa do consumidor. Ainda mais se considerarmos que atualmente são pouco 

expressivas as demandas coletivas propostas por estes órgãos, e isso se deve tanto em razão da 

necessidade de um mapeamento preciso das lesões (falta de estruturação, sistematização e utilização 

dos dados do atendimento ao público), quanto da sabida falta de estrutura (ou inexistência) das 

assessorias jurídicas em cada órgão de defesa do consumidor.

Esta experiência de proteção jurídica individual é mais próxima da realidade de um órgão 

administrativo do SNDC estruturado sobre a Defensoria Pública, como acontece no Estado da 

Paraíba.

Deixando de lado a estéril discussão sobre a maior efetividade das ações coletivas em 

detrimento das individuais, já que as lesões de consumo se dão em massa, é preciso lembrar que a 

proteção jurídica não está limitada às primeiras.

A partir da elasticidade que o direito básico da proteção jurídica comporta quando lido em

conjunto com o mandamento constitucional da defesa do consumidor, fica fácil imaginar, p. ex. a 

criação de departamentos jurídicos dentro dos Procons, responsáveis por orientar e propor demandas 

individuais de consumo. Equipes de advogados contratados pelos órgãos administrativos, poderiam 

litigar em favor dos necessitados assegurando-lhes proteção jurídica, como manda lei.

Este trabalho é hoje realizado nos diversos Estados da Federação pelas respectivas 

Defensorias Públicas (ligadas ou não aos Procons), ocorre que a proteção jurídica oferecida aos 

necessitados através das defensorias e procuradorias, abrange todos os ramos do direito material,

inclusive as relações de consumo.
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A proteção jurídica possível de ser oferecida pelos órgãos administrativos, ficaria restrita as 

questões de consumo, com a certeza das vantagens decorrentes da especialização na matéria e acesso 

direto as informações sobre quantidades de reclamações propostas contra o fornecedor judicialmente 

demandado. Além é claro, do conhecimento técnico em outras áreas do conhecimento e necessário a 

subsidiar a técnica jurídica.

Por proteção técnica � entendemos aquela que se baseia em qualquer área do conhecimento 

humano diverso do jurídico. A respeito desse dever dos órgãos de defesa do consumidor (e direito 

básico dos consumidores) é preciso dizer que não são poucos os técnicos de defesa do consumidor 

que possuem formação acadêmica em áreas do conhecimento que não a jurídica. Estes profissionais, 

além do conhecimento aprofundado na defesa do consumidor, versados e habilitados em outras áreas 

das ciências humanas, exatas e biológicas, poderiam oferecer seus préstimos analisando a qualidade 

de produtos e serviços e emitindo laudos técnicos .

Um técnico em eletrônica que trabalhe em órgão administrativo de consumo, poderia emitir 

um juízo de valor, do ponto de vista técnico, sobre um laudo emitido por uma assistência técnica 

autorizada, sobre o qual o fornecedor se baseou para negar a cobertura da garantia contratual � este é 

apenas um exemplo dos muitos possíveis sobre o dever estatal de oferecer proteção técnica aos

necessitados nos termos da lei de consumo.

Se destacarmos a proteção administrativa das outras duas (jurídica e técnica) concluiremos 

que ela é a espécie de proteção que mais freqüentemente se oferece nos órgão típicos do SNDC.

Ela pode ser oferecida através do atendimento direto à população, divulgação de estudos e 

pesquisas envolvendo relações de consumo, fiscalização das práticas comerciais, divulgação do 

cadastro de fornecedores etc. O atendimento pode resultar em uma orientação a respeito dos direitos

do consumidor ou outros não afetos as relações de consumo. A este respeito, ainda neste capítulo 

veremos as estatísticas oficiais do Procon São Paulo, a fim de quantificar os atendimentos 
pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



classificados como orientação e aqueles nominados de extra procon, a fim de transmitir ao leitor a

quantidade de pessoas que buscam nos órgãos de defesa do consumidor, atendimento sobre temas 

alheios às relações de consumo.

As notícias de lesão a direitos trazidas aos órgãos de defesa do consumidor são convertidas 

em reclamações. Através da reclamação materializa-se a forma de proteção administrativa mais 

conhecida da atuação dos Procons. Trata-se de uma reclamação individual (regra) com forma escrita 

e endereçada ao fornecedor.

É nesta atividade que se torna explícita a vocação conciliatória que mencionamos 

anteriormente e que afirmamos ter sido negligenciada no Decreto Federal 2.181/97.

Quanto à forma, o atendimento pode ser fornecido pessoalmente (a forma mais utilizada no 

país), pela via telefônica, eletrônica e ainda por cartas ou fac-símile. Cada uma destas variações do 

atendimento possui suas peculiaridades, vantagens e limitações.

O atendimento pessoal é, de longe, o mais solicitado pela população. Quando bem 

estruturado, apresenta vantagens imbatíveis decorrentes do contato pessoal com o consumidor (a

apresentação de documentos e a possibilidade de providenciá-los durante o próprio atendimento, 

elucidação de fatos decorrentes do reclamo, questões incidentais ao procedimento, possibilidade de 

contatar o fornecedor na presença do consumidor etc), de outro lado, com a agitação da vida 

moderna e a velocidade das próprias negociações de consumo, muitos consumidores não dispõem de 

tempo hábil para dirigir-se a um posto de atendimento e preferem a utilização de canais que

dispensam a presença física.

As vantagens do atendimento telefônico são basicamente duas: a agilidade e a comodidade, 

entretanto as limitações desta forma de atendimento e os avanços tecnológicos já o tornam custoso e 

ultrapassado.
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Antes de mais nada, é preciso falar sobre o que esta forma de atendimento, com as limitações 

que lhe são inerentes, pode oferecer.

O primeiro fator limitante é que, o atendimento telefônico nos órgão de defesa do consumidor 

(especialmente nos grandes centros), fica restrito à transmissão de informações e orientações aos 

consumidores.

Como a formalização das demandas de consumo, carece da apresentação de documentos, a 

opção pela formalização de reclamações por esta via, representaria uma �aventura administrativa� 

custosa para o consumidor e pouco eficiente.

Após longo tempo relatando o histórico de seu reclamo ao técnico de defesa do consumidor 

(pagando os altos preços deste serviço) que o reduziria a termo, o consumidor deveria comprometer-

se a enviar os documentos comprobatórios de suas alegações ao órgão de defesa do consumidor. A 

depender do aparelhamento do órgão público, essa remessa poderia ser feita por carta, fax, ou mesmo 

pela via eletrônica.

Na falta de envio dos documentos no prazo assinado, a reclamação seria encerrada perdendo-

se o atendimento.

Ocorre que (óbvio) o envio dos documentos por fax, carta ou pela via eletrônica dispensa o 

dispendioso contato telefônico prévio a fim de relatar a reclamação, é evidente que tanto a 

reclamação quanto os documentos que a instruem podem ser todas remetidas pelo mesmo meio de

comunicação (carta, fax ou email).

A nosso sentir, apenas um tipo de reclamação pode ser eficientemente recebida pela via 

telefônica - a reclamação do tipo �denúncia� � são as reclamações que direcionam o agir do poder de

polícia administrativo e se prestam a comunicar certas práticas ilícitas de mercado (produtos 
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expostos à venda com prazo de validade vencido, irregularidades na oferta etc) que carecem da 

constatação por agente público.

Recebida e registrada, esta reclamação pode ser imediatamente enviada ao departamento 

responsável pela fiscalização que verificará a procedência da �denúncia�, constatada alguma 

irregularidade in loco os agentes passam a lavratura de um auto de infração, dando início a um 

processo do qual o consumidor denunciante não é parte, sua �queixa� serviu apenas para que a 

administração buscasse a materialidade da conduta e instaurasse o respectivo processo.

Do ponto de vista da Administração, a relação custo benefício recomenda manter ou criar um

serviço de atendimento eletrônico em detrimento do atendimento telefônico. 

Do ponto de vista trabalhista, são conhecidos os malefícios à saúde, decorrentes da operação 

prolongada de um terminal; telefônico, tanto que a legislação trabalhista limita esta atividade em seis

horas diárias.

Mas o que não se pode perder de vista, é que o público alvo de cada um destes serviços é 

distinto. As consultas pelo meio eletrônico, demandam um processo de inclusão digital ainda distante 

da realidade nacional. Se a verdadeira universalização do serviço telefônico ainda não se realizou 

para a população de baixa renda (em função das altas tarifas), fica difícil imaginar a substituição do 

atendimento telefônico pelo atendimento eletrônico, muito embora esta mudança represente um

processo irreversível.

O atendimento eletrônico disponibilizado aos consumidores tem registrado elevados índices 

de consultas em São Paulo: média de 60.000 (sessenta mil) atendimentos anuais, só perdendo para o 

atendimento pessoal. Suas vantagens relativamente ao atendimento telefônico são patentes, é quase 

desnecessário falar sobre o custo da chamada telefônica em relação ao envio de mensagem 

eletrônica; mesmo para os consumidores que acessam a internet pela via discada, isso pode ser feito 
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em dias e horários especialmente tarifados; a elaboração do texto da consulta pode ser feita antes do 

envio economizando o tempo de conexão. Além da vantagem econômica, o consumidor pode enviar 

sua dúvida a qualquer hora do dia ou da noite, diferente do que ocorre no atendimento telefônico, 

que é limitado ao horário comercial em dias úteis.

Do ponto de vista da Administração, a produtividade é outro ponto a favor do atendimento 

eletrônico. São muitas as dúvidas de consumo com objeto semelhante, para estas, podem ser

elaborados textos padronizados que dispensam o tempo despendido com a redação de respostas 

iguais.

A limitação do atendimento eletrônico às consultas fica por conta de questões sócio-

econômicas, pois a remessa de documentos pela mesma via carece de um scanner (que poucos

possuem), de todo modo, acreditamos que esta forma de atendimento possui potencial para superar o

atendimento pessoal dentro de poucos anos.

Como dissemos, além das consultas e da abertura de reclamações, outras atividades refletem

na proteção administrativa: pesquisas de interesse dos consumidores, orientações repassadas através 

da mídia ou release, cursos, palestras e até atividade repressiva fiscalizadora.

O que precisa ficar absolutamente claro e definitivamente marcado para o leitor, é que não se 

pode desprezar o potencial conciliatório dos órgãos públicos de defesa do consumidor. Além disso, 

essa atividade precisa ser apartada (processualmente falando) da atividade de polícia administrativa. 

Elas não se confundem e não devem andar juntas, num mesmo processo, pelas razões que já 

cuidamos de explicitar.

Além disso, a proteção jurídica, técnica e administrativa, pode ser ampliada nos órgãos 

oficiais típicos do SNDC.
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2.2. Atendimento ao consumidor � alguns dados 

Dissemos anteriormente que a principal atividade dos órgãos de defesa do consumidor é o 

atendimento pessoal e a busca da solução de conflitos pela via administrativa. Abaixo traremos 

alguns gráficos do atendimento do Procon SP, confirmando a assertiva.48

Trouxemos estes dados com alguns objetivos, o primeiro deles é auxiliar na divulgação de 

informações muito pouco conhecidas da população e dos próprios órgãos do sistema nacional, que 

deveriam constituir um todo sistematizado, mas pouco conhecem da estrutura alheia.

O primeiro gráfico demonstra com precisão a quantidade de atendimentos realizados pelo 

Procon SP, em 15 anos de atividade (período de 1991 a 2005). 

No ano de sua criação, em 1976, o Procon SP atingiu a marca de 50 (cinqüenta) 

atendimentos, 15 anos depois, em 1991, já eram mais de cem mil (123.086) cidadãos atendidos. De 

2001 a 2005, o órgão vem mantendo a média de 350.000 atendimentos anuais. Apenas para que se 

tenha uma idéia do volume (e da importância) da atividade de atendimento em relação à aplicação de 

sanções, a média anual de autos de infração lavrados pelo Procon SP e Procons conveniados do 

Estado de SP, gira em torno de 1000 (mil).

48 Os gráficos aqui apresentados são dados públicos da Fundação Procon SP, anualmente divulgados à imprensa e aos 
consumidores, por ocasião do lançamento do Cadastro de Reclamações Fundamentadas.
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Importante esclarecer que estes números totais de atendimentos subdividem-se em

nomenclaturas cujo significado cuidaremos de explicar.

O gênero atendimento, subdivide-se nas seguintes espécies: extra-procon, orientação, 

mediação e reclamação. 

O Procon SP chama de extra�procon as dúvidas e reclamações que refogem ao campo de 

incidência material do Código do Consumidor. São reclamações trabalhistas, de seguridade social, 

estado e capacidade das pessoas, alimentares, relações negociais puramente civis, comerciais, 

tributárias e tantas outras.

O atendimento extra-procon consiste basicamente na transmissão de uma orientação de 

caráter geral ao cidadão. Ele é esclarecido sobre o motivo pelo qual o Procon não irá atendê-lo e

sobre o local mais indicado para onde deverá dirigir-se a fim de solucionar seu problema ou

esclarecer sua dúvida.

Muito embora o atendimento extra-procon consista em uma orientação ao cidadão que busca 

o atendimento do Procon, a nomenclatura orientação propriamente dita possui objeto diverso.

Os atendimentos registrados sob o rótulo orientação consistem na transmissão de 

informações relativas a relações de consumo. São dúvidas sobre reajustes de prestações, direito a 

troca de mercadorias, práticas abusivas, oferta etc. 
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Tanto na orientação quanto nos assuntos que resvalam para fora das relações de consumo, a 

formalização do atendimento para fins de registro do órgão consiste na coleta de dados pessoais do 

cidadão e no enquadramento do assunto/problema do atendimento prestado em uma tabela que 

recebe justamente este nome (tabela de assunto/problema), os temas de maior incidência no 

atendimento são catalogados e codificados a fim de facilitar a inserção de dados no sistema. A 

alimentação dos dados é feita pelo técnico de defesa do consumidor durante o atendimento ao 

consumidor.

Estes dois tipos de atendimento (extra-procon e orientação) são normalmente prestados em 

uma rotina de triagem. Apenas nos casos em que a orientação demande maior tempo para explicação 

e esclarecimento é que o consumidor é encaminhado para as mesas de atendimento.

A terceira forma de atendimento, chamada mediação, ocorre nas questões que envolvem

consumo e vão além de uma simples orientação sobre direitos do consumidor. O consumidor relata 

ao técnico de defesa do consumidor sua queixa de consumo que pretende ver solucionada.

Este reclamo é então reduzido a termo em uma carta de informação preliminar (CIP), uma

das vias desta carta é endereçada ao fornecedor reclamado que possui 10 (dez) dias úteis para 

oferecer resposta escrita ao Procon. Se no prazo assinado, for confirmada a resolução do conflito, 

extingue-se o atendimento nesta fase.

Dois gráficos apresentados logo a seguir, dos anos de 2004 e 2005, demonstram que a imensa

maioria dos atendimentos recaem sobre as orientações e mediações, além disso, é visível que o 

índice de resolução de conflitos nessa fase é bastante elevado, superando o índice de solução de 

conflitos dos atendimento que são formalmente convertidos em reclamações.

As reclamações são nada menos que decorrência natural das mediações não solucionadas. A 

Carta de Informação Preliminar (CIP) é formalizada com um pedido de esclarecimentos/providências 
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para solução da demanda. Caso ela não seja respondida ou atendida no prazo assinado, transforma-se

em reclamação de consumo.

Do universo de mediações registradas no órgão paulista, apenas 5% (cinco por cento) delas 

em 2004 e 6% (seis por cento) em 2005, transformaram-se em reclamações.

Das quatro formas de atendimento que descrevemos, apenas a última pode ser inserida no 

Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CDC 44), é que a reclamação recebe um parecer técnico 

conclusivo relativamente a sua fundamentação e seu atendimento ou recusa pelo fornecedor.

Uma observação necessária a ser feita é que a fase processual anterior à formalização da 

reclamação (CIP) consiste em faculdade do órgão administrativo, esta fase pode ser suprimida a 

depender dos resultados de resolução de problemas por parte do fornecedor, já que o objetivo da 

emissão da Carta de Informação Preliminar é obter a solução do reclamo no menor tempo possível 

beneficiando o consumidor, posturas contrárias à composição amigável célere, tornam-se

incompatíveis com esta alternativa à reclamação.

Os dois gráficos a seguir ilustram o percentual de casos solucionados sem necessidade de 

abertura formal de reclamação, são consultas e mediações que somadas representaram 84% 

(oitenta e quatro por cento) em 2004 e 89% (oitenta e nove por cento) dos casos em 2005

(informação pessoal).

Total de atendimento no Procon SP em 2004 
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Extra-Procon 39589

Orientação 140494

Mediação  147359

Reclamação 18005

 

Total de atendimentos em 2005 no Procon SP: 

Total de atendimentos: 345.447

Reclamação
5% Extra-Procon

11%

Mediação
Orientação

84% atendimentos prestados, com 
orientação ou solução do caso, sem 
abertura de reclamação

TOTAL DE ATENDIMENTOS: 359.811

ORIENTAÇÃO
153.999

43%

RECLAMAÇÕES
18.521

5%

EXTRA PROCON
21.301

6%

MEDIAÇÃO
165.990

46%
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Dentre os canais de atendimento hoje colocados à disposição dos consumidores paulistas 

estão os seguintes: a) atendimento pessoal; b) atendimento eletrônico; c) atendimento telefônico e d) 

atendimento cartas/fax.

O primeiro deles, o atendimento pessoal, é disparado o mais solicitado da população (quase 

70% do total), atualmente são três os postos de atendimento ao público em São Paulo, eles estão 

localizados em diferentes regiões da cidade, a saber: centro (Poupa Tempo Sé), zona leste (Poupa 

Tempo Itaquera) e zona sul (Poupa Tempo Santo Amaro).

Em segundo lugar vem o atendimento eletrônico. Este canal responde hoje por mais de 

60.000 (sessenta mil) atendimentos anuais, o que corresponde a aproximadamente 17% (dezessete

por cento do total).

A peculiaridade do atendimento eletrônico é que sua utilização é limitada à transmissão de 

informações nas modalidades extra-procon ou orientação.

Em seguida, chamamos a atenção para o gráfico, na fatia que demonstra o universo de 

atendimentos do antigo telefone 1512 (atual 151), esta forma de atendimento registra quase 13%

(treze por cento) do total, pouco mais de 45.000 (quarenta e cinco mil) atendimentos por ano.

Também este canal de atendimento é limitado ao esclarecimento de dúvidas dos 

consumidores e da população em geral, considerando a limitação física para a análise e recebimento 

de documentos.

Em último lugar, no quesito quantidade de atendimentos, está o atendimento realizado por 

cartas ou fax. Esta forma de atendimento, ao lado do pessoal é responsável pela formalização de 

reclamações de consumo.

Uma caixa postal e um número de telefone/fax é disponibilizado para que o consumidor 

encaminhe suas reclamações contra fornecedores de produtos e serviços.
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67,97%
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62389

17 ,34%

Tele fone
45268

12,58%

C artas
7578

2,11%
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Superada a fase da mediação sem solução do caso, instaura-se a reclamação de consumo. 

Consumidor e fornecedor são convocados para comparecimento no órgão administrativo em data e 

ora previamente marcados, a fim de compor o conflito de consumo.

As reclamações fundamentadas dividem-se, nos termos do que determina o Código de 

Consumidor, em atendidas e não atendidas.

Composto o conflito e conciliados os interesses das partes, a reclamação recebe classificação 

final atendida. Restando inviável o acordo a classificação final da reclamação será não atendida.

Estes dados integram o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, instrumento preventivo de lesões 

de consumo.

Como se percebe do gráfico abaixo (dados de 2005 divulgados em 2006), o percentual de

reclamações fundamentadas atendidas, apesar de expressivo, é inferior ao percentual de soluções 

obtidas na fase anterior (mediação).

Vale chamar a atenção, outra vez, para o fato de que este gráfico inteiro, representa apenas 

5% (cinco por cento) do total de atendimentos realizados no órgão administrativo paulista de defesa

do consumidor. Os outros 95% (noventa e cinco por cento) compõe as mediações, as consultas e os 

casos extra-procon.

Reclamações fundamentadas atendidas/não atendidas em 2005 

 
Reclamações Fundamentadas (13.074)

Não Atendidas
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Assim como é possível relacionar os dispositivos mais violados do Código de Defesa do

Consumidor nos processo sancionatórios, também é possível obter um diagnóstico dos assuntos mais 

reclamados nos processos administrativos mediados (aqueles originados por reclamação, onde o que 

se busca é a composição do conflito).

 

 

 

Reclamações Fundamentadas por Área - 2003 

 

 

RECLA M AÇ Õ ES FUN DA M ENTA DAS 2003
ÁR EA S

A ssuntos 
Financeiros

4.363
30%

A lim entos
97
1%

Serviços Privados
2901
20%

Serviços 
Essenciais

2757
19%

Saúde
1.333
9%

H abitação
343
2%

Produtos
2765
19%

TOTAL: 14559
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Reclamações Fundamentadas por Área - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamações Fundamentadas por Área - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição das Reclamações Fundamentadas 
por Área

Ass.
Financeiros

3.122
23,88%

Produtos
2.001

15,31%

Serv. Privados
2.299

17,58%

Serv.
Essenciais

4.502
34,43%

Habitação
150

1,15%

Saúde
952

7,28%

Alimentos
48

0,37%

Alimentos
1.296

1%

Assuntos 
Financeiros

62.455
24%

Serviços
116.388

45%

Saúde
14.366

6%

Habitação
10.330

4%
Produtos

51.231
20%
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Os atendimentos realizados no Procon SP, são divididos por assuntos, problemas e áreas. 

Esta divisão em áreas motivou uma repartição interna dos trabalhos em equipes técnicas 

especializadas.

Cada uma das equipes trata apenas de reclamações que, na classificação de assuntos, encaixa-

se na sua área de atuação. As áreas ou equipes técnicas são divididas nos seguintes assuntos:

alimentos, saúde, habitação, produtos, serviços privados e essenciais ou assuntos financeiros).

A rigor, apesar do fato de podermos considerar que as áreas de alimentos e habitação 

(espécies) pertencem à área de produtos (gênero) e que assuntos financeiros e saúde integram o 

gênero serviços (bancário e de saúde respectivamente), há uma racionalidade nesta subdivisão. Com 

ela é possível catalogar com maior precisão os temas (assuntos e problemas), diagnosticando o 

mercado, esta delimitação propicia ainda maior facilidade no estudo e abordagem dos temas.

Se tratarmos a prestação de serviços como assunto único, logo percebemos que a liderança 

nas reclamações vai para esta área. Dentro dos serviços, a sub-área dos essenciais encampa os 

serviços regulados (fornecimento de água, energia elétrica, telefonia). Líderes de reclamações, estes 

serviços exigem maior grau de especialização dos técnicos em função da enorme quantidade de 

normas que gravitam em seu entorno.

Estes dados coletados na fundação paulista, podem ser mapeados também em nível nacional 

(abordaremos este tema juntamente com sistema denominado SINDEC), eles são de extrema 

utilizada na definição das políticas estaduais e nacional de defesa do consumidor.

Dos dados e gráficos aqui apresentados, queremos reforçar ao leitor a importância e a 

proporção real do atendimento no maior órgão público brasileiro de defesa do consumidor, a fim de 

justificar, mais adiante, a divisão do processo administrativo em processo sancionatório e mediado.
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Após apresentar alguns dados quantitativos do atendimento de apenas um dos órgãos 

públicos de defesa do consumidor, vale trazer também dados qualitativos deste atendimento. São 

informações coletadas pela ouvidoria do Procon SP, perante os usuários do serviço, e utilizados

para monitorar a qualidade do atendimento à população.

Avaliação de qualidade do atendimento pessoal - 2005 

Qualidade das informações prestadas no atendimento pessoal - 2005 

Demora no atendimento pessoal - 2005 

ATENDIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - POSTOS 

OTIMO
61%

BOM
25%

REGULAR
7%

RUIM
7%

INFORMAÇÕES - POSTOS 

OTIMO
56%

BOM
28%

REGULAR
8%

RUIM
8%

TEMPO DE ESPERA - POSTOS 

OTIMO
15%

BOM
20%

RUIM
41%
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Qualidade das CIP/Reclamações lavradas no atendimento pessoal - 2005 

 

 

 

 

É preciso considerar que, regra geral, os usuários que entram em contato com a ouvidoria da 

Fundação Procon, o fazem para reclamar, entretanto pode-se notar que, excetuando o tempo de

espera, os demais quesitos pesquisados (atendimento dos funcionários, informações e qualidade dos 

documentos) obtiveram avaliação positiva da população.

O tempo de espera, que é medido desde que o consumidor passa pela fila da triagem, aguarda 

e recebe o atendimento individualizado com elaboração da reclamação, é questão estrutural que 

envolve a necessidade de expansão dos pontos de atendimento em relação à crescente demanda.

Nossa intenção com a divulgação destes dados é mostrar que o devotado quadro de pessoal 

dos órgãos públicos de defesa do consumidor, presta serviço público de qualidade com quantidade, 

viabilizando a solução de conflitos pela via administrativa.

Tanto assim que a Fundação Procon SP, recebeu em 08 de novembro de 2005 o primeiro prêmio da 

5a edição da Marca que Respeita o Consumidor � categoria Atendimento ao Consumidor,

concorrendo com marcas tradicionais no mercado do Brasil e do Exterior. A realização do evento 

QUALIDADE DOS DOCUMENTOS - POSTOS 

BOM
31%

REGULAR
9%

RUIM
4%

OTIMO
56%
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foi da Rádio Bandeirantes e as pesquisas que definiram os vencedores das outras categorias em 

disputa (Confiança, Responsabilidade Sócio-Ambiental, Ética-Honestidade e Qualidade) foram

elaboradas pela Omi Maketing, que entrevistou 1151 pessoas, entre 13 e 21 de outubro, em São 

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Também foram incluídos votos da enquete

feita pelo site da rádio.49

Mesmo diante da quase inexistência de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 

lacunas e omissões legislativas e da escassa execução de políticas públicas de defesa do 

consumidor, estes órgãos públicos vem, ano a ano conquistando o merecido reconhecimento

por sua atuação na defesa administrativa do consumidor.

2.3. A arbitragem como forma de solução administrativa de conflitos 

Uma advertência: partiremos da premissa da constitucionalidade e aplicabilidade da lei de arbitragem às 

relações de consumo. Nossa análise aqui ficará restrita as competências dos órgãos administrativos do SNDC e das 

vantagens da aplicação da arbitragem por estes mesmos órgãos.50 

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, previsto na Lei 8.078/90, é composto dos órgãos federais, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem como pelas entidades privadas de defesa do consumidor (art. 

105).51 

É também o Código de Defesa do Consumidor que delega a Coordenação da Política do Sistema Nacional 

de Defesa do Consumidor ao Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria de Direito 

Econômico, ou órgão federal que vier a substituí-lo (atualmente o órgão chama-se DPDC)52. 

49 Procon é premiado com troféu Respeito ao Consumidor. Disponível em: 
http://www.justica.sp.gov.br/Noticia.asp?Noticia=1845. Acesso em 16/06/2006.
50 Sobre o tema ver: ZULIANI, Evandro. A Arbitragem e os Órgãos Integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor. Monografia vencedora do Concurso Rubens Limongi França e Carlos Alberto Bittar. OAB-SP. Dez. de
2003.
51 Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito 
Federal, municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. pdfMachine
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Sobre o assunto, comenta o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo e autor do anteprojeto do 

CDC, Daniel Roberto Fink: 

 

O caput do art. 106 inicia afirmando a necessidade da existência de um órgão de 
abrangência nacional capaz de coordenar a efetiva implantação dos princípios e 
objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, nomeia o Departamento 
Nacional de Defesa do Consumidor, ou órgão federal que venha a substituí-lo. 
Atualmente, essa tarefa está a cargo do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor � DPDC.53 

 

Pois bem, na condição de Coordenador desta Política, diversas competências (ou atribuições) lhe foram 

conferidas, a saber: I � planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção do 

consumidor; II � receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por 

entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado; III � prestar orientação aos 

consumidores sobre seus direitos e garantias; IV � informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos 

diferentes meios de comunicação; V � solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para 

apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente; VI � representar ao Ministério 

Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições; VII � levar ao 

conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, 

coletivos, ou individuais dos consumidores; VIII � solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do 

Distrito Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança 

de bens e serviços; IX � incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas  especiais, a formação 

de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais; X � (vetado); 

XI (vetado); XII (vetado); XIII � desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 

O Decreto Federal 2.181/97, que veio para organizar o SNDC e estabelecer normas gerais de aplicação 

das sanções administrativas, também cuidou de fixar competências. Tanto as do órgão coordenador do sistema 

quanto dos demais órgãos administrativos. 

52 Art. 106 da Lei 8.078/90.
53 FINK, Daniel Roberto. et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentado pelos Autores do
Anteprojeto, São Paulo: Forense Universitária. 2001, p. 875.pdfMachine
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O decreto federal repete as atribuições legais dadas ao coordenador do sistema e enfatiza o exercício da 

fiscalização. Em relação aos órgãos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, o decreto trespassa as atribuições 

de: I � planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do distrito federal e municipal de 

proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação; II � dar atendimento aos consumidores, 

processando, regularmente, as reclamações fundamentadas; III � fiscalizar as relações de consumo; IV � 

funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, 

dentro das regras fixadas pela Lei 8.078/90, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto; V � 

elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra 

fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei n.º 8.078/90, e remeter cópia ao DPDC; VI � 

desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 

Aqui gostaríamos de chamar a atenção para o seguinte fato: se a lei federal e o decreto que a 

regulamenta, não �engessaram� as atribuições dos órgãos integrantes do SNDC, prevendo um rol exemplificativo 

de atividades a serem exercidas, além de ressalvar o desenvolvimento de outras atividades compatíveis com suas 

finalidades54, é possível concluir (conforme demonstraremos), que inexiste qualquer óbice para a instituição da 

arbitragem nestes mesmos órgãos, seja em nível federal, distrital, estadual ou municipal. 

Sem embargo, não podemos esquecer que é dever do Estado promover a defesa do consumidor. Além disso, 

são diretrizes básicas da PNRC: a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo; o incentivo

à criação de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; além da proteção jurídica, administrativa e

técnica dos consumidores55. 

Paulo Borba Casella, ao tratar da ARBITRAGEM PARA CONSUMO, mesmo fazendo remissão ao 

revogado Decreto 861/93, assinala: 

No Brasil o sistema administrativo está estruturado e legalmente existe. Sua operação 
há de ser dimensionada. Os dois textos principais da matéria são o Decreto 861/93, que 
�dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor � SNDC�, 
na sequência da Lei 8078/90 que �dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências�. 

Além e ao lado do aparato legal já existente, a proposta de utilização da arbitragem para a 
solução de controvérsias ligadas ao consumo pode ser alternativa eficiente para o 

54
�Trata-se de norma de extensão, já que a enumeração do art. 106 não é taxativa.� FINK, Daniel Roberto. et al. Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, São Paulo: Forense Universitária. 
2001, p. 887.
55 Respectivamente: Art. 5º, XXXII, da Constituição Federal; Art. 4º, incisos III e V e Art. 6º, VII, todos da Lei 8.078/90.pdfMachine
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consumidor brasileiro, a exemplo do que foi experimentado e deu resultados na 
Argentina.�(grifo nosso)56 

 

O tema da arbitragem envolvendo órgãos do SNDC será abordado sob três prismas distintos: vantagens 
para o órgão de defesa do consumidor, para o fornecedor e por fim, para o consumidor. 

Pela ordem, passaremos a demonstrar de forma sucinta, alguns motivos que nos levam a crer que as lides 

de consumo podem ser atraídas para os órgãos estatais incumbidos tipicamente da defesa do consumidor. 

(i) O conhecimento acumulado da matéria de consumo; (ii) a estrutura física montada; (iii) os estreitos 

laços formados ao longo dos anos entre fornecedores e Procons; (iv) a confiabilidade de que gozam os órgãos de 

defesa do consumidor perante a sociedade; (v) e gratuidade dos serviços, são todos motivos que fazem dos Procon 

locais ideais para a instalação da arbitragem de lides de consumo. Isso sem mencionar o fato de que nossa 

formação romanista do direito provoca no inconsciente coletivo a convicção de ser o Estado a única instituição 

apta a solucionar conflitos.57 

Em primeiro lugar, é fato notório que o trabalho diário dos órgãos de defesa do consumidor espalhados 

pelo país lhes trouxe conhecimento teórico e experiência acumulada que não pode (e não deve) ser desprezada, 

somente a título de exemplo mencionamos a Fundação Procon /SP, que durante quase 30 (trinta) anos de 

atividade prestou e vem prestando excelentes serviços à comunidade na orientação dos consumidores, composição 

de demandas de consumo e até reprimindo condutas contrárias às regras do consumo. 

O corpo técnico da fundação, composto de pessoal qualificado, com formação universitária, é dividido em 

equipes técnicas especializadas em cada assunto de maior relevância dentro das relações de consumo. Ali existem 

equipes especializadas em demandas que envolvam assuntos ligados a alimentos, saúde, habitação, produtos, 

serviços (públicos e privados) e assuntos financeiros. 

Cada uma destas equipes possui larga experiência nos assuntos de que trata além de praticar diariamente 

a composição de demandas através da conciliação, o que também os coloca adiante no trato com as partes quando 

comparados a árbitros sem experiência. 

56 CASELLA, Paulo Borba. Arbitragem Para Consumo. Disponível em:
<http://www.cacb.org.br/arbitragem/artigos.doc>. Acesso em outubro de 2002.
57 DA FONSECA, Patrícia Galindo. Passos Concretos para Desenvolver a Arbitragem no Brasil. Disponível em: 
<http://www.dct.mre.gov.br/e-commerce/pgf.doc>. Acesso em julho de 2003.
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Para além disso, vale lembrar que atualmente os órgãos públicos de defesa do consumidor, ligados direta 

ou indiretamente que são ao Poder Executivo, não têm atribuição para decidir as questões que lhe são 

apresentadas pelos consumidores, aplicando a lei ao caso concreto, o limite da atribuição destes órgãos (ao menos 

em relação às demandas individuais) sequer esbarra no poder de dizer o direito (jurisdição). 

Esse fato, no mais das vezes, além de gerar frustração no técnico que acompanha e trabalha a reclamação 

e não consegue solucioná-la, apesar de estar diante de flagrante violação de um direito do consumidor, obriga o 

lesado a literalmente recomeçar (desta vez no Poder Judiciário) a via crucis iniciada com a reclamação 

formalizada no órgão administrativo. 

Ou seja, após buscar o amparo estatal nos órgãos de defesa do consumidor, o lesado deve contar com a 

�boa vontade� do fornecedor para ver sua lesão reparada, do contrário, todo o esforço, paciência, expectativa 

gerada no consumidor e o dispêndio monetário que o Estado (leia-se cidadãos) teve, cairão no vazio diante da 

simples negativa ou ausência do fornecedor. 

De outro lado, instituído o juízo arbitral e frustrada a tentativa conciliatória, o árbitro passará a decidir o 

caso de forma vinculante para as partes. Como dito anteriormente, a natureza jurídica da arbitragem é de 

jurisdição, logo, a experiência acumulada na área de composição de conflitos (quase 30 anos), representaria 

ferramental adequado a solucão administrada de conflitos pela via arbitral. A idéia representa - em definitivo - 

que uma imensa gama de lides vá desaguar no judiciário. 

A nosso ver, a instituição do juízo arbitral, que acena com vantagens para todos acabaria por atrair 

inúmeros fornecedores de diversos segmentos de mercado para decidir suas controvérsias de maneira rápida, 

técnica e juridicamente segura. 

Outro ponto de relevo que gostaríamos de salientar, é que a estrutura física e as instalações de que gozam 

os órgãos de defesa do consumidor, na maioria dos casos, pode ser utilizada para a realização do procedimento 

arbitral sem grande (ou nenhuma) adaptação. 

Durante o primeiro contato que o consumidor tem com os Procons, lhe são apresentados esclarecimentos 

sobre seus direitos e sobre o procedimento de tentativa de solução de seu caso individual. 
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Além destes esclarecimentos que normalmente são apresentados aos consumidores, bastaria que o técnico 

verificasse se a demanda a ser proposta envolve um fornecedor que integra a lista (da qual falaremos adiante) 

daqueles que voluntariamente aderiram ao procedimento arbitral. Feito isso restaria repassar ao consumidor a 

informação sobre a possibilidade de opção pela via arbitral se aceita restaria apenas assinar o compromisso 

arbitral. 

Chamamos a atenção outra vez para o fato de que o art. 51, VII, do CDC, veda a inserção de cláusula 

compromissória compulsória em contratos de adesão, por isso a opção pela convenção de arbitragem através do 

compromisso arbitral.58 �A primeira observação a ser feita é que o compromisso não está proibido; ele, 

literalmente, não é cláusula, é ato autônomo; além disso, é realizado quando já há controvérsia existente(...).�59 

A difusão das vantagens oferecidas pela arbitragem, pode ser divulgada através de uma estrutura 

existente em cada órgão de defesa do consumidor. Os postos de atendimento são locais onde diariamente, os 

consumidores comparecem para obter informações, sanar dúvidas e buscar a composição de seus conflitos de 

consumo. Pois é aí o local e o momento de oferecer ao consumidor uma via alternativa e célere, aconselhando-o e 

explicitando em que consiste a arbitragem. 

Outro fator importante e facilitador da criação dos chamados tribunais arbitrais dentro dos órgãos de 

defesa do consumidor é o relacionamento já existente entre fornecedores e Procon, que periodicamente 

encontram-se fisicamente nas audiências conciliatórias. 

Esse fator, aliado a isenção de interesses outros que não o público, somado às vantagens da solução de 

conflitos que a via arbitral traz para o fornecedor, seria decisivo facilitador da adesão dos fornecedores ao 

arbitramento de suas causas dentro dos órgãos estatais de defesa do consumidor. 

Sob a ótica dos consumidores, a confiabilidade dos Procons perante a população contribuiria, 

incontestavelmente para o sucesso do projeto. Ora, todos sabemos que mesmo pregando a agilidade, imediatismo e 

redução de custos na solução de conflitos, os tribunais arbitrais privados ainda não conseguiram atrair para si 

parcela significativa de questões ligadas ao consumo. E isso deve-se tanto ao desconhecimento da população dessa 

via alternativa de solução de demandas, quanto ao receio de ver uma sua questão decidida em definitivo por outro 

58 Tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral são espécies do gênero convenção de arbitragem nos 
termos do (art. 3º da Lei 9.307/96).
59 AZEVEDO, Antônio Junqueira. A Arbitragem e o Direito do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor nº. 23-
24. São Paulo: Revista dos Tribunais. jul./dez. 1997. p. 38.pdfMachine
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particular (e não pelo Estado), e sobretudo pelo fato (óbvio) de que os tribunais arbitrais privados sobrevivem das 

verbas que recebem das partes, entretanto é sabido que as lides de consumo envolvem, na sua esmagadora 

maioria valores de pequena monta e lesados humildes que não podem pagar para obter a reparação de seu dano. 

Em tantos outros casos, ainda que o consumidor não seja hipossuficiente, acabaria não optando pela via 

arbitral paga, em situações que (v.g.) envolvem reparação de um produto eletrodoméstico de baixo valor, 

substituição de um alimento deteriorado, restituição de pequenas quantias cobradas indevidamente pela 

administradora de cartão de crédito ou pela operadora de serviços de telefonia. 

Assim, sob o prisma do consumidor, é esse o fator que entendemos decisivo para convencê-lo de que a 

arbitragem possui vantagens que não pode negligenciar. Além de ver sua demanda solucionada em menor tempo, 

com imparcialidade e técnica, não lhe serão cobradas taxas ou honorários. 

Esse preço, que hoje é pago pela sociedade através dos impostos que custeiam o funcionamento dos 

órgãos de defesa do consumidor, pode reverter para a coletividade através de uma prestação de serviço mais 

qualificada e ágil. 

A par do que dissemos acerca da gratuidade da arbitragem de consumo, entendemos que este seria 

também um fator capaz de atrair o fornecedor ao modelo privado de solução de conflitos, pois isso implicaria em 

redução de custos. Além disso, não é difícil imaginar o retorno que a fidelização de clientes traria ao fornecedor. 

Sugestão interessante para atrair o fornecedor à via arbitral pode ser copiada do modelo espanhol. 

Desenhou-se um símbolo, transformado em adesivo, que identifica o fornecedor participante da arbitragem 

perante o consumidor. 

O retorno dessa identificação para a imagem e consequentemente para as vendas das empresas, seria 

praticamente imediato tão logo a arbitragem passasse a ser difundida. 

A simples opção do fornecedor pela arbitragem, transmitiria segurança aos futuros adquirentes de seus 

bens e serviços e serviria, além de estímulo a concorrência, como influência direta na escolha deste ou daquele 

fornecedor. 
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Para além da confiabilidade que a população deposita nos órgãos integrantes do SNDC, não poderíamos 

deixar de reforçar o que disse a Professora Patrícia Galindo da Fonseca. �O protecionismo estatal provocava no 

inconsciente coletivo a convicção de ser o Estado a única instituição apta a solucionar questões envolvendo os seus 

jurisdicionados.�60 

E mais adiante conclui: 

As dificuldades de aceitação e assimilação da arbitragem no Brasil devem-se 
sobretudo, à nossa formação romanista do Direito. A convicção de que só o juiz 
satisfaz os requisitos necessários e se investe de autoridade para julgar problemas 
jurídicos encontra respaldo no consciente coletivo de nossa sociedade.61 

 

Ora, se esse ainda é o pensamento dominante, a realização da arbitragem por órgãos ligados ao Estado 

seria mais uma forma de implantar uma cultura arbitral de forma gradativa e metódica, como defendido pela 

autora que acabamos de mencionar. 

É do conhecimento de todos que, diante das enormes dificuldades de acesso à justiça e a repercussão dos 

serviços prestados pelos Procon, muitos vêm nestes órgãos administrativos a tábua de salvação para seus 

problemas de consumo � sem mencionar os cíveis, trabalhistas previdenciários etc � ledo engano. Na maioria das 

vezes, desconhecendo os limites da atuação administrativa que não pode ultrapassar a linha da tentativa de 

mediar o conflito, o consumidor sente a frustração de aguardar período (muitas vezes longo) para então ser 

orientado a engrossar as filas do já abarrotado Poder Judiciário. 

É fato que a imagem construída pelos Procon decorre, sem dúvida, da expressiva quantidade de acordos 

realizados, entretanto, em que pese a inevitável demora no encaminhamento da reclamação, se o acordo acontece 

tudo vai bem, do contrário, a simples recusa do fornecedor (seja de comparecer na audiência seja de compor o 

conflito com o consumidor) é capaz de por termo ao procedimento administrativo, o consumidor fica visivelmente 

decepcionado e passa a culpar até o órgão de defesa do consumidor que supostamente o enganou. 

60 DA FONSECA, Patrícia Galindo. Passos Concretos para Desenvolver a Arbitragem no Brasil. Disponível em: 
<http://www.dct.mre.gov.br/e-commerce/pgf.doc>. Acesso em agosto de 2003.
61 DA FONSECA, Patrícia Galindo. Passos Concretos para Desenvolver a Arbitragem no Brasil. Disponível em: 
<http://www.dct.mre.gov.br/e-commerce/pgf.doc>. Acesso em agosto de 2003.pdfMachine
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Com efeito, a instituição do juízo arbitral nos órgãos públicos de defesa do consumidor oferece vantagens 

não só para as partes envolvidas, mas também para a sociedade que ganha qualidade e eficiência na prestação de 

um serviço público. 

E essas vantagens a que nos referimos decorrem simplesmente do emprego adequado de ferramentas 

legais capazes de solucionar conflitos, pois se hoje os órgãos de defesa do consumidor não são tão eficientes do 

ponto de vista da solução de conflitos, isso não se deve a sua incapacidade para administrá-los, mas ao contrário, 

das limitações que lhe são impostas. 

Não nos parece difícil chegar à conclusão de que a sobrevivência dos fornecedores em um mercado 

competitivo, depende não só da atração de novos clientes através de métodos persuasivos de marketing, mas 

também da continuidade do relacionamento com os consumidores que já adquiriram seus produtos ou prestação 

de serviços. E é a manutenção da qualidade e confiabilidade das relações entre as partes que mantém o vínculo 

vital da relação consumidor/fornecedor. 

Além e ao lado do que já dissemos, queremos abrir um parêntese para justificar nosso posicionamento de 

instalação do procedimento arbitral nos órgãos públicos de defesa do consumidor, excluindo os privados. 

É que conforme já dissemos, a experiência nos tem demonstrado que os contratos de consumo envolvem 

em sua esmagadora maioria valores reduzidos. Se assim o é, a única forma de atrair o consumidor para a 

arbitragem é oferecendo-a gratuitamente, e essa possibilidade só se vislumbra dentro dos órgãos públicos 

integrantes do SNDC. 

De outra parte, embora nada seja capaz de obstar a implantação de tribunais arbitrais nas entidades 

privadas de defesa do consumidor, quer nos parecer que o procedimento remunerado atrairá uma maioria de 

consumidores das classes mais abastadas ou que possuam litígios que envolvam valores elevados. 

Aliás, a operacionalização do comando de criação de mecanismos alternativos de solução de conflitos 

partindo da iniciativa privada é assunto que já foi abordado com atenção por juristas de larga experiência e 

conhecimento teórico.62 

62
�É mister que o princípio estatuído no art. 4º, inciso V, do CDC seja operacionalizado em sua plenitude, com a 

existência de mecanismos de solução de conflitos de consumo, que não é incumbência somente do setor público, mas
também do privado, que pode, a par da experiência forânea assegurar que fossem criadas Câmaras de Conciliação e pdfMachine
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Dentro de nossas sugestões inclui-se a de estruturar um quadro de árbitros composto por técnicos de 

defesa do consumidor, ligados aos Procons. Vemos com reserva a indicação de pessoal pelos fornecedores, sob a 

ótica de que aplicam-se ao árbitro as mesmas causas de impedimento e suspeição do processo civil. Assim, ter um 

empregado da empresa envolvida no litígio funcionando como árbitro, resvalaria na argüição de sua suspeição (ou 

possível impedimento). Em todo caso, existe a possibilidade de formação de convênios com associações de peritos e 

outras entidades de classe interessadas. 

Aliás, a celebração de convênio desta natureza já é velho conhecido da Secretaria de Justiça e Defesa da 

Cidadania do Estado de São Paulo (a qual vincula-se a Fundação Procon-SP) que, em maio de 2000, em conjunto 

com a Junta Comercial do Estado de São Paulo, Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Ordem dos 

Advogados do Brasil- Secção São Paulo, 

Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, Federação dos Contabilistas do Estado de São 

Paulo e Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria de São Paulo, instalaram o Tribunal Arbitral do 

Comércio que funciona nas dependências da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Por fim, vale lembrar que além da via administrativa, a arbitragem está prevista no procedimento dos 

juizados especiais cíveis (Lei 9.099/95). 

Sobre este tema, o Professor Carmona traz dados interessantes relacionando solução de conflitos (agora 

judiciais) com a arbitragem. 

O Estado do Paraná, porém, tem estatística impressionante (relativa ao ano de 1996) 
sobre o desenvolvimento da arbitragem nos Juizados Especiais. Até onde pude 
constatar, porém, a utilização da arbitragem naquele Estado, em sede de Juizados 
Especiais, deve-se ao especial empenho dos juízes encarregados da direção e 
implantação do sistema, que � preparados e extremamente dedicados - não têm 
medido esforços para orientar a população acerca da vantagem, também naquela sede, 

Arbitragem nas relações de consumo nos setores específicos interessados, em que as partes se submeteriam à arbitragem, 
se quisessem, contando com a participação de representantes dos consumidores, sendo os árbitros escolhidos pelas partes. 
Reitere-se que para ser eficaz o procedimento arbitral deverá respeitar os princípios informadores do juízo arbitral, a 
denominada teoria garantista do procedimento arbitral (arts. 5º., inciso LV, da CF, e 21, §2º da lei de arbitragem). O setor 
empresarial e institutos de defesa dos consumidores poderiam efetuar convênios com instituições arbitrais idôneas para 
administrar arbitragens em relação de consumo, a exemplo do que foi efetuado na Espanha com as juntas provisórias de 
arbitragem para relações de consumo. Todavia, entre nós poderia ser operacionalizados pelo setor privado.� MARTINS, 
Pedro A. Baptista; LEMES, Selma M. Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos Fundamentais da Lei de 
Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 140.pdfMachine
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de resolver conflitos através de árbitros, o que acaba por multiplicar a potencialidade 
dos Juizados.63 

 

De fato, a expectativa de aguardar meses (ou anos) para solucionar um impasse decorrente de uma 

contratação que se deu em frações de segundo, e por vezes a milhares de quilômetros de distância do consumidor 

(como acontece nos contratos eletrônicos) não parece assinalar para o ideal de justiça que todos esperamos. 

Como brilhantemente frisa José Celso Martins: 

A solução de um conflito que demora de cinco a dez anos entre uma grande empresa e 
um consumidor não haverá de ser justa, por mais correta que seja, pois de há muito 
tempo a necessidade de uma das partes ficou prejudicada e, muitas vezes, 
definitivamente sem solução.64 

 

Fica aqui nossa idéia e pretensa contribuição ao SNDC, através do emprego de um meio alternativo de 

solução administrativa de conflitos. O que dissemos neste tópico é parte de uma monografia de nossa autoria, 

intitulada A Arbitragem e os Órgãos Integrantes do SNDC. Foi a partir dessa idéia que tivemos o cuidado de 

introduzir em nosso projeto de norma de processo administrativo (ao lado procedimento mediado e do 

procedimento sancionatório), um procedimento arbitral que se desenrolará dentro dos órgãos administrativos do 

SNDC. 

 

2.4. Solução de conflitos de consumo e o Conselho Superior de Magistratura de São Paulo 

Neste ponto do trabalho trataremos de mencionar duas iniciativas do Conselho Superior da

Magistratura Paulista, visando o desafogamento do próprio judiciário, além é claro, da busca de 

soluções definitivas de conflito pela composição. Uma delas envolvendo o Procon SP.

63 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo um Comentário à Lei 9.307/96. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
16.
64 MARTINS, José Celso. A Nova Lei Arbitral Brasileira � Temores e Preconceitos. Disponível em:
<http://arbitragem.com.br/artigos.htm#3aa> Acesso em 30 de outubro de 2002.pdfMachine
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A menção a dois provimentos emanados do Poder Judiciário (tão criticado pela morosidade)

aponta para a conclusão de que, internamente este Poder vem buscando soluções criativas para seus 

problemas. As ferramentas que mencionaremos aqui dependeram de iniciativas políticas, e merecem 

nossa atenção justamente por isso. Medidas dessa natureza necessitam minimamente de visão, 

criatividade, ousadia e vontade política. 

O interessante é perceber que, na visão do judiciário paulista, a solução administrada de 

conflitos vem dando resultados satisfatórios, tanto assim que agora este modelo passa a ser

aproveitado dentro do próprio Poder Judiciário.

A primeira experiência a ser mencionada decorre do Provimento 738/2000 do Conselho 

Superior de Magistratura do Estado de São Paulo.

Muito embora este provimento tenha por objeto a extinção de um Juizado Especial Cível 

especializado em questões de consumo, vale à pena mencioná-lo a fim de que seja divulgada a

iniciativa de criação e funcionamento de varas especializadas de consumo junto aos órgãos públicos 

de defesa do consumidor.

Em 1995, o então Juizado Especial Cível Central foi subdivido em Juizado Central I e Central 

II � Procon. Como o próprio nome sugere, percebe-se que a atuação deste juizado foi direcionada às 

demandas de consumo. Aliás, até fisicamente a estrutura do Juizado foi instalada dentro do prédio do 

Procon, inicialmente no prédio da Rua Bandeira Paulista e depois na Rua Líbero Badaró, no centro 

da cidade de São Paulo.65

65
�Assim, e já no primeiro ano do Governo Mário covas, em 1995, por intermédio do secretário e do secretário adjunto 

da justiça e da Defesa da Cidadania, Belisário dos Santos Júnior e Edson Luiz Vismona, foi firmada parceria inédita entre 
o Poder Executivo e o Poder Judiciário, representado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, José Alberto Weiss de
Andrade. A parceria culminou com a instalação, nas dependências do posto do procon da Bandeira Paulista, do Juizado 
Especial Cível � Central II � Procon (...)�. PROCON 25 ANOS. 2001.pdfMachine
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A iniciativa de criação do Juizado Especial Cível Central II � Procon, veio ao encontro do

mandamento de um dos incisos do artigo 5º do CDC66. O dispositivo determina a criação de Juizados 

e Varas Especializadas em solução de lides de consumo. A alegria que acompanhou a criação e o 

funcionamento de um juizado especializado atuando conjuntamente com o PROCON-SP, durou

aproximadamente três anos, sua extinção foi motivada por questões políticas.

O que importa ressaltar é que o juizado, em conjunto com o Procon, obteve excelentes 

resultados..

A lógica de funcionamento era basicamente a seguinte: um corpo de técnicos do Procon SP,

todos com formação em direito e habilitados para o exercício da advocacia, funcionavam como 

conciliadores nas audiências entre consumidores e fornecedores.

Na hipótese de celebração de acordo, uma via era homologada pelo magistrado passando a

valer como título executivo judicial.

Na impossibilidade de realização da composição amigável do conflito, o consumidor era 

imediatamente encaminhado para audiência de instrução e julgamento. A parceria Procon/Judiciário 

gerou excelentes resultados para os consumidores que formalizavam uma reclamação no Procon e 

saíam com uma sentença.

Esta simples, mas engenhosa medida, encurtava a via crucis do consumidor que não 

obtivesse um acordo no Procon e ainda engrossava uma fila para iniciar um processo judicial.

A extinção formal do Juizado Especial Cível Central II - Procon veio através do Provimento 

nº. 738/2000 do Conselho superior de Magistratura. 

66
�Art. 5º. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o Poder Público com os seguintes 

instrumentos, entre outros: (...) IV - criação de juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a 
solução de litígios de consumo.� pdfMachine
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Hoje, apesar da impossibilidade de realização de audiências de instrução e julgamento nas 

dependências do Procon, restou um comando do referido provimento que permite a homologação dos 

termos de acordo celebrados no Procon.

No caso específico da Fundação Procon SP, durante a audiência conciliatória presidida por 

um técnico de defesa do consumidor, celebrado o acordo, é lavrado um documento chamado �Termo 

de Acordo�67, este documento contém todo o conteúdo da avença celebrada: prazos, obrigações a 

cargo das partes (fazer, não fazer, dar ou pagar), cláusula penal e também um �termo de 

homologação�, um texto padronizado invocando a Lei 9.099/95 como fundamento para a

homologação do acordo, por sentença.

O termo de acordo é então encaminhado ao Juizado Especial Central e distribuído aos 

respectivos juizados em função do domicílio do autor.68 Caso o acordo formalizado no Procon seja

descumprido pelo fornecedor, basta que o consumidor dirija-se ao Juizado Especial mais próximo de 

sua residência e peça sua execução. 

Homologados, os acordos celebrados em órgãos administrativos transforma-se em título 

executivo judicial. Além disso, entram nas estatísticas dos órgãos do SNDC (Cadastro de 

Reclamações Fundamentadas) e do Poder Judiciário, como acordo homologado.

O Provimento 738/00, embora extintivo do Juizado Especial �de consumo�, fica como 

exemplo criativo e profícuo aos demais órgãos do SNDC na busca de soluções rápidas e definitivas 

às demandas de consumo. A parceria envolvendo órgão administrativo e Poder Judiciário, é pioneira 

no sistema nacional e mostra como idéias simples podem ser eficientes e gerar resultados.

Sobre esta metodologia de solução de conflitos, onde após a tentativa de conciliação os autos 

seguem para audiência de instrução, é preciso que o administrador atente para o seguinte: Quando o 

67 O nome deste documento que formaliza o acordo pode variar em função do Procon onde é celebrado.
68 O foro do consumidor é privilegiado nos termos do art. 101 do CDC.pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



Procon realiza acordos somente pela via administrativa, os técnicos costumam esforçar-se na busca

da composição amigável, pois ela é o resultado de seu trabalho, está nisso uma pitada de realização 

pessoal e da competência negocial e argumentativa de cada profissional. 

Com a celebração do convênio, o conciliador naturalmente tende a esforçar-se menos na

busca da solução amigável, pois sabe que cada acordo irrealizado será objeto de decisão judicial (a 

menos que o fornecedor use sua última opção e componha o conflito perante o magistrado em 

audiência una).

Esta observação presta-se unicamente a destacar o importante papel do conciliador, dentro da

estrutura administrativa e da vocação conciliadora dos procons. Mesmo diante de convênios desta 

natureza, cabe ao dirigente do órgão estimular a formalização de acordos na fase administrativa,

encaminhando a minoria dos casos para decisão judicial.

Para o fornecedor devem ser apontadas como vantagens do acordo, um resultado

estatisticamente favorável no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, pois o acordo celebrado no 

órgão administrativo determina o lançamento daquele caso no Cadastro com o resultado �atendido�.

Caso o processo caminhe para audiência de instrução e julgamento, o acordo não realizado na 

esfera administrativa resultará em reclamação �não atendida�.

Além do provimento citado, outro merece comentário. É o Provimento nº 812/2003 (alterado 

pelo Provimento 862/2004), que institui o que se chamou de Projeto Experimental de 

Atendimento Diferenciado do Sistema de Juizados Especiais Cíveis.69 

69 Provimento nº. 812/2003: Institui o Projeto Experimental de atendimento diferenciado no sistema de Juizados 
Especiais Cíveis.
O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições.
CONSIDERANDO que a autocomposição é o mecanismo ideal de solução de disputas, pacificando os litigantes e 
restabelecendo a normalidade em suas relações;
CONSIDERANDO que a troca de informações entre consumidores e grandes empresas pode levar à solução de conflitos 
que demandariam, mais tarde, prestação jurisdicional;pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



Após conhecermos a metodologia do projeto veremos que, mutatis mutandis, ela se confunde

com a própria solução administrativa das lides de consumo nos órgãos públicos de defesa do 

consumidor. Esta postura representa o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, dos procedimentos 

criados nos órgãos administrativos visando a solução de conflitos.

Nos considerandos do Provimento, fica clara a opção pela autocomposição como método 

ideal de solução de conflitos, resolvendo-os e pacificando os litigantes além de restabelecer a 

normalidade de suas relações, o que convenhamos, é fundamental ao fornecedor em mercados 

competitivos.

Além disso, foram levadas em consideração as trocas de informações entre as partes e a 

conveniência de prevenir a instauração de processos, sobretudo tendo-se em conta o oferecimento da

prestação jurisdicional em tempo razoável.

A idéia básica contida no provimento, consiste em um regime de parceria entre Poder 

Judiciário e fornecedores, interessados em manter um representante da empresa nas dependências do 

Juizado, a fim de resolver o conflito antes mesmo que ele se transforme em processo judicial.

Ao encaminhar-se para a triagem do atendimento, o consumidor é orientado sobre a 

possibilidade de manter contato com um representante da empresa reclamada, a fim de tentar

solucionar amigavelmente o conflito.

CONSIDERANDO a conveniência de prevenir a instauração de novos processo no sistema de Juizados Especiais Cíveis, 
inclusive para mantê-los em condições de dar resposta célere àqueles que, por outras formas, não lograram solucionar 
seus litígios; 
CONSIDERANDO, por fim, o decidido no Prot. CG-13.997/2003,
RESOLVE:
ARTIGO 1º - Fica instituído o Projeto Experimental de atendimento diferenciado no Juizado Especial Cível Central da 
Capital.
Artigo 2º - Grandes empresas interessadas em estabelecer parceria com o Poder Judiciário manterão representante nas 
dependências do Juizado, em regime de plantão, para um primeiro contato com os consumidores que lá comparecerem
desejando propor ação.(...). pdfMachine
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As reclamações são registradas seqüencialmente em livro próprio, chamado de Livro de 

Registro de Reclamações de Atendimento.

Caso o consumidor demonstre interesse na solução amigável da questão, é encaminhado ao 

representante da empresa imediatamente, ou no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Deste contato 

entre consumidor e representante do fornecedor, pode surgir um acordo que é reduzido a termo e 

prontamente homologado, com entrega de uma via a cada uma das partes.

Infrutífera a tentativa de acordo, o consumidor retorna ao atendimento (com preferência sobre 

os demais) para propositura de ação, evitando-se nova tentativa de conciliação.

O Provimento estabelece que a parceria deve ser feita com grandes empresas, elas são 

selecionadas pelo próprio Conselho de Magistratura, que toma por base a quantidade de reclamações 

registradas no último semestre. A exclusão de alguma empresa da parceria pode acontecer mediante 

solicitação ou deliberação do CSM, que levará em conta o número de acordos realizados no

atendimento diferenciado. Um baixo índice de acordos nesta fase de composição, pode levar a 

empresa à exclusão por evidente inutilidade da parceria.

Um ponto a ser observado é que o provimento nada dispõe sobre a presença de um agente do 

Estado para acompanhar este contato entre consumidor e fornecedor, orientando o primeiro. É neste 

momento que o consumidor deverá decidir rapidamente pela possibilidade de um acordo (nem 

sempre vantajoso), que a presença de um profissional do direito, exímio conhecedor das relações de 

consumo se faz necessária.

É justamente neste momento, que o consumidor deve ser amparado e orientado sobre seus 

direitos, a fim de recusar acordos desvantajosos ou que desatendam os comandos cogentes do

Código do Consumidor, é também este o momento de garantir cumprimento a determinação legal 

(CDC 6º, VII) de proteção jurídica e técnica aos necessitados.
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A fiscalização de conteúdo dos acordos deve ser rigorosa. Mais ainda quando consideramos o 

público carente que procura o amparo de seus direitos nos Procons e nos Juizados Especiais.

De todo o modo, diante da crescente demanda (inclusive nos Juizados Especiais), meios de

alternativos de solução de conflitos são bem vindos, especialmente quando partem do Poder 

tipicamente incumbido da solucioná-los.

 

 

 

 

 

3. UNIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSUMO 

3.1. A inexistência de um regime processual administrativo de consumo

Neste ponto do trabalho, onde iniciamos o debate sobre as questões centrais do tema 

proposto, pretendemos tecer algumas considerações a respeito da existência ou inexistência de leis 

ou normas infralegais de processo administrativo, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor e sua eventual sistematização, pois se estamos raciocinando sobre a noção de sistema, já 

é tempo de construir análises e raciocínios sobre esta premissa que, segundo o professor Marcelo 

Sodré, envolve um conjunto de instituições políticas ou sociais, estruturada de forma 

organizada, relacionando-se a partir de princípios ou idéias comuns, tanto no aspecto teórico 

quanto prático. 
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Procuraremos verificar se: a) normas existem em matéria processual administrativa de 

consumo; b) sua suficiência ou insuficiência para a atuação dos órgãos responsáveis pela aplicação 

de sanções administrativas e na resolução extrajudicial de conflitos de consumo; c) sua 

sistematização; e d) se as conclusões anteriores nos autorizam realmente a propor um modelo 

normativo de processo administrativo de consumo.

As regras básicas sobre as quais pautaremos nossa análise recaem sobre a disciplina

processual inserida no decreto federal editado para regular a aplicação das sanções administrativas 

por violação das normas do consumo (Decreto Federal 2.181/97), ao lado de leis de processo 

administrativo (Lei Federal 9.784/99 e Lei Estadual paulista 10.177/98). Além disso, faremos 

menção a atos normativos internos de alguns órgãos estaduais em matéria processual administrativa 

de consumo.

Daqui já se pode extrair resposta à primeira indagação que acabamos de propor. Apesar de 

genéricas, existem sim leis de processo administrativo aplicáveis aos processos envolvendo relação 

de consumo. Além delas, um decreto que trata, ente outras coisas, do tema processual administrativo 

de consumo.

Cabe aqui também uma justificativa sobre a delimitação de nossa análise das leis de processo 

administrativo.

Apesar da existência de outras de leis de processo administrativo, além das duas que 

acabamos de mencionar (a exemplo da Lei Municipal paulista nº. 14.141 de 27 de março de 2006), 

analisaremos apenas as duas leis que mencionamos. Justificamos nossa opção pela qualidade técnica 

e pioneirismo na matéria, motivos que por si só, valem seu emprego como paradigma.

No final da década de 1990, o Estado de São Paulo editou uma lei geral de processo 

administrativo, logo a iniciativa foi seguida pela Administração Federal.
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Dada a convergência de objeto, as duas leis possuem semelhanças e até literais coincidências. 

Elas são divididas em disposições gerais, princípios, prazos, atos administrativos, nulidades,

publicidade dos atos, consulta pública, instrução processual etc. Porém, o que nos interessa de fato 

em ambas as leis, é sua aplicabilidade aos processos administrativos de consumo.

Já nos adiantamos em dizer que o Código de Defesa do Consumidor não possui nenhuma

regra que discipline o processo administrativo, e que também ali nenhum comando foi inserido para 

que o processo administrativo de consumo fosse criado e regrado. A respeito do tema, Carlos Ari

Sundfeld comenta:

Ademais, não há, no CDC, dispositivo conferindo ao Poder Executivo Federal competência 
pare editar decreto regulamentar sobre esse processo, com efeito de afastar as normas 
processuais dos outros entes da Federação, editadas no uso de suas competências 
próprias. (grifo nosso).70 

 

Apesar disso, a primeira norma disciplinando a matéria processo administrativo de 

consumo veio sob a forma de Decreto Federal. Ele recebeu o número 861/93. Revogado em 1997, 

ele foi substituído por outro Decreto Federal de número 2.181. O então novo decreto continuou, e

continua, a ser o único regramento (supostamente com aplicação nacional) a regular especificamente 

processo administrativo de relações de consumo.

O nascimento do regulamento justificou-se pela necessidade de disciplinar a aplicação das 

sanções administrativas e também para organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Ambos os decretos (o primeiro mais que o segundo) possuem curiosas regras de

subordinação entre as pessoas políticas estaduais e municipais em relação ao órgão federal 

70 SUNDFELD, Carlos; MUÑOZ, Guillermo Andrés (Coord.). As Leis de Processo Administrativo: Lei Federal
9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. Malheiros: São Paulo. 2000. p. 27.pdfMachine
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coordenador do SNDC, ignorando que a composição do sistema (nos termos do CDC) não admite 

hierarquia.

Mas não é só, se do ponto de vista jurídico um decreto federal não é a espécie normativa mais 

adequada para tratar do tema processo administrativo em todo o país, matéria de competência 

exclusiva de cada ente federado, sua concepção é escancaradamente marcada pela busca da punição, 

ideologia que combatemos.

Apesar de possuir dispositivos bem concebidos (que aproveitamos em nossa sugestão final), a 

maior e mais incompreensível lacuna da norma, reside na completa omissão de um procedimento que 

há época da edição do decreto, já era utilizado com excelentes resultados pelos órgãos públicos de 

defesa do consumidor: trata-se da resolução administrativa de conflitos de consumo.

Em todos os artigos do decreto federal, apenas um (mediante uma interpretação generosa) faz 

menção a esta atuação, que foi e continua sendo o traço marcante da defesa administrativa do 

consumidor no país � a conciliação e a mediação. 

Dissemos que apenas através de uma interpretação generosa, pois o citado dispositivo (art. 4º, 

II), diz que é da competência dos órgãos Estaduais, do Distrito Federal e municipal de defesa do 

consumidor, dar atendimento aos consumidores, processando regularmente as reclamações 

fundamentadas. Entretanto, quando examinamos as regras do processo administrativo ali postas, em

momento algum, verificamos a menção à solução administrativa do conflito, o foco é um só: a 

aplicação de alguma sanção.

O resultado dessa imperdoável omissão já podia ser antevisto à época da edição do decreto (e 

hoje confirmado): mesmo os órgãos de defesa do consumidor que formalmente utilizam o Decreto 
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Federal em seus procedimentos, enxertaram uma fase conciliatória no processo que antecede a 

aplicação de sanção. Ou seja, criou-se (nos órgãos mais novos) e manteve-se (nos mais antigos) uma

disciplina processual (na maioria dos casos não escrita) paralela à do decreto federal.

Além da inconstitucional subordinação entre órgãos, invasão de competência legislativa

administrativa de cada ente federado e da lacunosa disciplina processual, a aplicação das sanções 

administrativas (objeto central do decreto) deixou a desejar.

Como já dissemos, ainda hoje, os órgãos administrativos aplicam as mesmas espécies de 

sanções das mais diversas formas. Os mesmo ilícitos administrativos podem resultar na aplicação de 

sanções em diferentes graus a depender do estado da federação onde ela é aplicada, já que a 

graduação da multa encontrou no decreto, apenas a reprodução dos critérios extremamente genéricos 

previstos no CDC.

Se a norma que trouxe em seu bojo regras específicas do processo administrativo de 

consumo, não o fez a contento, não seria sensato esperar que leis gerais (federal e estaduais) de 

processo administrativo o fizessem. São leis que, apesar de bem engendradas tecnicamente, não se 

destinam à finalidade de regrar o tema do consumo.

Além disso, pelo fato de tratarem-se de leis gerais de processo administrativo, elas

disciplinam processos dos mais diversos � do procedimento de outorga ao de obtenção de certidão 

passando pelo sancionatório.

Apesar disso, nem o órgão estadual paulista pode furtar-se a aplicar a Lei Estadual 10.177/98

em seus processos administrativos, nem o órgão Federal pode fazê-lo em relação à Lei Federal

9.784/99.
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A partir de então, nosso sistema jurídico passou a presenciar a convivência de um decreto 

federal com regras lacunosas de processo administrativo que, supostamente deveriam ser aplicadas

em todo o território nacional. Além dele, leis de processo administrativo em nível Federal, Estadual e 

também Municipal, passaram a incidir sobre os processos de consumo. Ao lado deste conjunto de 

normas e diante da necessidade de regular amiúde o processo administrativo, alguns órgãos de defesa 

do consumidor, a exemplo de São Paulo, editaram seus próprios regramentos processuais.

A lei federal de processo administrativo (9.784/99), é o estatuto processual básico da 

Administração pública federal. Aplica-se tanto à Administração direta quanto indireta e tem por

premissa a proteção dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da Administração. A lei 

aplica-se também aos poderes legislativo e judiciário federal, desde que no desempenho de função 

administrativa.

Após disciplinar os princípios do agir administrativo e os direitos e deveres dos

administrados, a lei passa a disciplinar o processo propriamente dito. Do início ao fim do processo a 

feitura da lei prima pela estrita legalidade. Cada fase do procedimento foi regrado: instauração do 

processo; interessados; regras de competência; impedimento e suspeição; forma, tempo e lugar dos 

atos do processo; comunicação dos atos; instrução processual; dever de decidir; motivação dos atos 

administrativos; hipóteses de extinção do processo; anulação, revogação e convalidação; recursos 

administrativos e revisão; prazos e sanções.

Considerando que a proposta desta lei é de estabelecer normas processuais básicas, é certo 

que não se destina ao processo de relações de consumo, além disso, ao delimitar seu âmbito de 

aplicação aos órgãos da administração pública federal, a lei exclui de sua incidência órgãos estaduais 

e municipais. E nem poderia ser diferente, dado o objeto da lei incidir sobre o exercício do poder 

pela administração, matéria inserida no campo de autonomia de cada ente federado, conforme

trataremos adiante.
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Diante disso, focando sua aplicabilidade aos órgãos administrativos do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor, é fácil perceber que somente o DPDC está adstrito a sua aplicação.

Ainda assim, um Procon estadual adotou esta lei federal de processos em suas rotinas

administrativas: trata-se do Procon Estadual do Rio Grande do Sul, que à míngua de lei processual 

decidiu seguir a disciplina federal básica.

Após uma despretenciosa análise da lei federal, já é possível perceber que ela está longe de 

suprir por si só, as necessidades legais de qualquer órgão brasileiro de defesa do consumidor. Aliás 

nem mesmo algum dos dois procedimentos especiais utilizados pelos órgãos de defesa do 

consumidor (sancionatório ou mediado), foram contemplados nesta lei.

O comentário, longe de caracterizar uma crítica à lei, trás à tona a consideração de que ela 

apenas tangencia o objeto pretendido. Portanto, diante do atual quadro legislativo, os processos do

órgão federal devem seguir as regras básicas desta lei (9.784/99), combinadas com a do Decreto 

Federal 2.181/97. Sem a aplicação conjunta das normas, ora o administrador perceberá a falta de 

regras em determinado assunto, ora em outro.

Mas mesmo com a aplicação conjunta do decreto federal e da lei de processo administrativo,

ainda será preciso navegar por outras fontes legislativas para obter, por exemplo, o prazo 

prescricional da atuação do órgão. Tal prazo foi previsto em outra lei federal datada de 1999. É a Lei 

nº. 9.873.

Como o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, 

diferente de todos os demais órgãos públicos de defesa do consumidor, não possui entre suas 

competências a de dar atendimento às reclamações dos consumidores (CDC 106), não necessita de

disciplina sobre o processo mediado, logo conseguirá suporte legal razoável para dar andamento a 
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seus processos administrativos de consumo, com a aplicação combinada destas duas leis federais e 

do decreto citado.

Mas como a lei de processo é federal �resolve-se� apenas o problema de um dos mais de 

quinhentos órgãos brasileiros de defesa do consumidor. Aqui é preciso reforçar a lembrança de que 

estamos cuidando de órgãos pertencentes a um sistema, assim, deveremos pensar soluções para os 

problemas do todo e nunca da parte.

Daqui já é possível extrair a conclusão parcial de que, ainda que todos os órgãos de defesa do 

consumidor do país decidissem utilizar a lei federal de processo, combinada com o decreto federal 

que regulamenta o CDC, esta saída ainda não resolveria a questão, pois como dissemos, o processo 

�mediado� que significa a principal atuação dos órgãos de defesa do consumidor, inexiste no decreto 

e nas leis federais.

De outro lado, mesmo que quisesse, o dirigente do Procon estadual de São Paulo, não poderia 

simplesmente ignorar a existência da lei estadual de processo administrativo, para em seu lugar 

aplicar uma lei federal igualmente geral sobre a mesma matéria.

A propósito, passaremos a uma sucinta análise da lei estadual paulista de processo

administrativo, com o mesmo objetivo: verificar a suficiência normativa deste estado federado em 

matéria processual de consumo.

Agora nosso paradigma é a Lei Estadual 10.177/98. Trata-se de uma lei geral e de aplicação 

subsidiária a processos administrativos que possuam disciplina legal específica.

Para Carlos Ari Sundfeld, autor da lei de processo administrativo, uma lei geral de

procedimento (ou processo) administrativo, é a que traz um conjunto de normas objetivando de um 

lado, limitar os poderes dos administradores públicos fixando prazos e condições adjetivas no 
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exercício de suas competências, e de outro, proteger os indivíduos e entidades de eventuais 

arbitrariedades do Poder Público, além de facilitar o controle judicial da Administração.71

O que interessa observar, é que esta lei estadual 

regula os atos e procedimentos da Administração direta e 

indireta do Estado, sem disciplina legal específica. A partir 

daí, se considerarmos que inexiste disciplina legal específica de 

processo administrativo de consumo, e que o órgão estadual 

paulista de defesa do consumidor, enquadra-se na categoria de 

órgão pertencente à Administração indireta, concluiremos 

pela obrigatoriedade de aplicação desta lei geral aos processos 

que envolvam relações de consumo. 

Ocorre que, nem é preciso grande esforço para 

imaginar que a aplicação de uma lei geral de processo, a 

procedimentos já existentes e com peculiaridades únicas, dista 

muitas léguas do ideal. 

De todo o modo, do ponto de vista dos processos 

administrativos de consumo, a lei estadual disciplina ao menos 

um dos procedimentos de uso corrente nos órgãos do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor: o procedimento 

sancionatório. Mas ainda assim, paira sobre este procedimento 

um inexplicável dever de sigilo que pune com falta grave o 

servidor que divulgar dados do processo. 

Será possível ao administrador público 

compatibilizar, de um lado, valores jurídicos ínsitos à defesa 

do consumidor - como interesse social � e de outro uma 

necessidade de sigilo processual? 

71 SUNDFELD, Carlos; MUÑOZ, Guillermo Andrés (Coord.). As Leis de Processo Administrativo: Lei Federal
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Como agir quando uma lei estadual de processo 

administrativo (ou um decreto federal aplicado em quase todo 

o território nacional), que, a par de ter sido elaborado após a 

criação de  

inúmeros Procons espalhados pelo país, sequer 

esbarra na disciplina do procedimento que constitui a 

principal atividade destes órgãos? 

Fizemos questão de mencionar estes dois casos, 

porque tanto o órgão federal quanto o estadual paulista, 

podem ser considerados os mais bem aparelhados do ponto de 

vista normativo processual. Nos demais Estados, tirante os 

casos do Maranhão, Paraná e Piauí, que normatizaram 

procedimentos administrativos referentes a reclamações e 

infrações praticadas contra os direitos do consumidor, quando 

existentes, as demais normas locais limitam-se a tratar do 

tema da dosimetria da sanção de multa. Como regra, é no 

Decreto Federal 2.181/97 que os órgãos estaduais buscam a 

disciplina processual de consumo. 

Deste panorama, já é possível concluir que deixamos a 

desejar em matéria normativa processual de consumo. A 

uniformidade normativa (sistematização) é nenhuma. Ou o 

Estado aplica formalmente as regras do decreto federal, 

suprindo à sua maneira a lacuna de inexistência de um 

procedimento para os acordos e conciliações, ou aplica lei 

geral de processo, ou ainda algum regramento local por ele 

concebido. 

Em matéria de sanções (especificamente no que tange 

à multa) a situação do sistema nacional não é diferente. Vitor 

Morais de Andrade, em sua dissertação de mestrado intitulada pdfMachine
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Sanções Administrativas no Código de Defesa do Consumidor, 

após diagnosticar a situação normativa nacional em matéria 

de sanções administrativas, constatou a existência de um 

verdadeiro cipoal de regras.72 

E note-se que nossa análise permaneceu no nível dos 

órgãos estaduais, pois relativamente aos aproximadamente 

quinhentos Procons municipais, o diagnóstico da situação 

processual sequer existe. 

Diante da análise que acabamos de apresentar, podemos afirmar que no Brasil, inexiste um 

regime processual especial de consumo. Pois apesar da existência de um regramento central e outros

esparsos e difusos, sua insuficiência do ponto de vista do conteúdo e a falta de uniformidade, nos 

autorizam a externar a conclusão de inexistência de um regime processual sistêmico para as 

violações das normas de consumo.

É do professor Marcelo Sodré a conclusão de que a existência de lei que organize o sistema 

nacional de defesa do consumidor não é condição suficiente, mas necessária, para a organização real 

deste sistema.73

Não nos propusemos a elaborar norma de organização do Sistema Nacional de Defesa do

Consumidor, entretanto o estabelecimento de regras uniformes de processo administrativo representa

um importante passo nessa direção.

Tal assertiva direciona nossa opção de propor um regramento nacional como faremos ao final 

do trabalho.

72 ANDRADE, Vitor Morais de. Sanções Administrativas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Dissertação defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005. p. 93 a 97.
73 SODRÉ, Marcelo Gomes. A Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor: Avanços e Retrocessos 
Legislativos. Tese defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. p. 235.pdfMachine
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Em conclusão a este tópico podemos afirmar: a) existe um decreto federal regulando parte do 

processo administrativo de consumo; b) ele é insuficiente para o desenvolvimento do trabalho dos 

órgãos incumbidos tipicamente da proteção administrativa do consumidor; c) o quadro atual carece

de reformulação normativa necessária para a organização de um sistema.

3.2. - Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e diversidades internas � obstáculo à 

unificação processual? 

Apesar das peculiaridades do chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor:

inexistente no plano fático; legalmente composto de órgãos públicos e privados; integrado por órgãos 

públicos com estrutura completamente díspar; mais de noventa por cento dos órgãos públicos 

municipais que deveriam integrar o sistema sequer existem - nos parece no mínimo estranha idéia de 

formação de um verdadeiro sistema administrativo, concebido para aplicar a mesma norma (o CDC) 

desprovido de unidade processual (conclusão do título anterior).

É verdade que o Poder Executivo nos seus diversos níveis de governo, não é dotado da 

unicidade inerente ao Poder Judiciário, com jurisdição nacional e descentralização, mas ainda assim, 

conceber a aplicação da mesma lei nacional (o Código de Defesa do Consumidor) de forma diversa

em cada Estado ou Município do país, nos leva diretamente ao questionamento sobre a própria 

existência do tal sistema.

Questionamento que, como dissemos, já foi resolvido pelo professor Marcelo Sodré e 

aproveitado neste trabalho.
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O sistema nacional, previsto na Lei 8.078/90 e estruturado em regulamento (Decreto Federal

2.181/97) nasce a partir da mais absoluta diversidade e de forma embrionária, antes mesmo da 

elaboração do CDC e de seu regulamento. Esta observação, velha conhecida da escola sociológica do

direito, revela que, como em muitas situações, a norma foi criada com o propósito de regular 

comportamento/situação socialmente já existente.

Antes mesmo de 1990, quando foi publicada a Lei 8.078, diversos órgãos de defesa do 

consumidor já existiam. Eles foram criados, estruturados e entraram em funcionamento com as

peculiaridades regionais e locais.

Essa diversidade se dá desde a estrutura administrativa, organizacional, procedimental-

normativa, passa pela composição, formação e quantidade do quadro de pessoal, natureza jurídica de 

cada órgão, além de sua ideologia, e é claro, de sua �idade� (aqui medida pela data da respectiva lei 

de criação de cada órgão).

Todas essas características, aliadas a questões políticas e de descontinuidade administrativa 

devem (por força de lei) compor um todo uno e sistêmico, com o propósito de defender o 

consumidor. O que pretendemos investigar é se estas peculiaridades e diversidades podem impedir a 

verdadeira formação de um sistema.

Para exemplificar o que dissemos sobre a diversidade de cada órgão público, trouxemos um 

quadro comparativo. Apesar de limitado a uma análise de abrangência estadual, ele é capaz de 

oferecer um panorama do que acabamos de afirmar. Por certo, nem todos os dados que acabamos de

apontar como diversos em cada órgão, são de natureza objetiva. Por isso, no quadro comparativo 
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procuramos revelar se cada órgão pertence à administração direta, indireta, ministério público ou 

defensoria; se possui quadro de pessoal próprio, além da data de criação (informações pessoais).74

 
ESTADO / 

DF 

 
ÓRGÃO 

ADMINISTRAÇÃO. 
CENTRALIZADA / 

DESCENTRALIZADA 
 

 
QUADRO DE 

PESSOAL 

 
CRIAÇÃO 

ACRE

DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE PROTECAO E DEFESA DO

CONSUMIDOR-PROCON
ESTADUAL

ÓRGAO VINCULADO AO 
GABINETE DO

PROCURADOR GERAL DE
ESTADO

ESTRUTURA E
PESSOAL
PROPRIOS

Lei 1.341 de 19 de
julho de 2000

ALAGOAS

SUPERINTENDENCIA DE
ORIENTACAO E PROTECAO

AO CONSUMIDOR DE
ALAGOAS-PROCON

ESTADUAL

ORGAO INTEGRANTE DA
SECRETARIA

COORDENADORA DE
REGULACAO E

CONTROLE SOCIAL

Lei delegada nº 1 de 
08/01/03 e nº 3 de 

2003

AMAZONAS

COORDENADORIA DO
PROGRAMA ESTADUAL DE
PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO 
AO CONSUMIDOR/ PROCON

AMAZONAS

CONSELHO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR -
ÓRGÃO LIGADO À 

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS (SEJUS)

AMAPÁ
INSTITUTO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR � PROCON

ESTADUAL

PROCON-AP, AUTARQUIA
SOB REGIME ESPECIAL

COM AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA,
JURISDICIONADA À 

SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA.

Lei nº 0666 de 08 de 
abril de 2002

BAHIA PROCON ESTADUAL

ORGAO DA
ADMINISTRACAO DIRETA

VINCULADO A
SECRETARIA DE JUSTICA

E DIREITOS HUMANOS

TEM QUADRO
EFETIVO

TANTO DE
TÉCNICOS 

QUANTO DE
FISCAIS

6.074/91, 7028/97 E
decreto 7521/99

74 Informações recebidas por evzuli@click21.com.br de março a junho de 2006. Apesar de incompleto decidimos 
introduzir o quadro, a demora na obtenção das informações e até a falta de resposta em alguns casos vem outra vez
reforçar a problemática da inexistência do sistema administrativo de consumo.pdfMachine
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CEARÁ
PROGRAMA ESTADUAL DE
PROTECAO E DEFESA DO

CONSUMIDOR � DECON CE

ORGAO INTEGRANTE DAS
PROMOTORIAS DE

JUSTIÇA DO 
CONSUMIDOR

Poderão ser 
designados

membros do
Ministério Público 
para funcionar na

Secretaria
Executiva do

Programa Estadual
de Proteção e 

Defesa do
Consumidor -
DECON, bem
como quantos

servidores sejam
necessários à 

consecução de 
seus fins.

Lei complementar nº 
30 de 26/07/2002

ESTADO

DISTRITO
FEDERAL

 
ÓRGÃO

INSTITUTO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR � PROCON/DF

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRALIZADA / 

DESCENTRALIZADA 

AUTARQUIA SOB REGIME
ESPECIAL COM

AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA

QUADRO DE 
PESSOAL 

Servidores
ocupantes de

cargos efetivos do
Quadro de Pessoal

do Distrito
Federal, lotados e
em exercício na 
Subsecretaria de

Defesa do
Consumidor do
Distrito Federal,

passam a ter
exercício no 

Instituto de Defesa
do Consumidor do
Distrito Federal �

PROCON-DF.

CRIAÇÃO 

Lei nº 2.668 de 09 de 
janeiro de 2001

ESPÍRITO 
SANTO PROCON ESTADUAL/ES

ORGAO INTEGRANTE DA
SECRETARIA DE ESTADO

DA JUSTICA - SEJUS

Lei nº 3.565 DE 17 de 
junho de 1983 lei
complementar nº 

11/1991

GOIÁS
SUPERINTENDENCIA DE

PROTECAO AOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR � PROCON

ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DA
SECRETARIA DE

SEGURANCA PUBLICA E
JUSTICA DO ESTADO DE

GOIAS

O quadro é 
composto de 101

cargos
comissionados e

34 efetivos.

Decreto 2.590 DE 06
de maio de 1986; lei

estadual
13.456/99

portaria 154/2005

MARANHÃO PROCON ESTADUAL/MA

ÓRGAO PUBLICO 
ESTADUAL DE DEFESA

DO CONSUMIDOR
VINCULADO A

SECRETARIA DE ESTADO

lei nº 8.042/03-cria o
conselho permanente
de proteção e defesa 
do consumidor do

estado do maranhão �
pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



DE JUSTICA E CIDADANIA
(SEJUC)

lei nº 8.044/03 cria o 
fundo estadual

proteção e defesa do 
consumidor

MINAS GERAIS PROGRAMA ESTADUAL DE
PROTECAO E DEFESA DO
CONSUMIDOR � PROCON

ESTADUAL

GERIDO PELA
PROMOTORIA DE

JUSTICA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Resolução PGJ nº 49 
de 10 de junho de

2002 lei
complementar n 34/94

e 61/01

ESTADO

MATO
GROSSO DO

SUL

ÓRGÃO

PROCON ESTADUAL/MS

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRALIZADA / 

DESCENTRALIZADA 

SUPERINTENDENCIA
PARA ORIENTACAO E

DEFESA DO
CONSUMIDOR-PROCON

MS LIGADA A
SECRETARIA DE ESTADO

DE TRABALHO,
ASSISTENCIA SOCIAL E

ECONOMIA SOLIDARIA -
SETASS (busca ser

transformada em autarquia)

QUADRO 
DE 

PESSOAL 

Lei n° 2.599, de 
26 de dezembro
de 2002 /
Decreto nº 
12.080, de 11 de
abril de 2006.

Organiza a
carreira de

gestores, analistas,
fiscais, agentes

fiscais e assistente
de relações de 

consumo.

CRIAÇÃO 

Decreto-lei 2598 de
dezembro de 2002

MATO
GROSSO

SUPERINTENDÊNCIA DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR �

PROCON ESTADUAL/MT

ÓRGÃO VINCULADO À 
SECRETARIA DE ESTADO
DE TRABALHO, EMPREGO

E CIDADANIA

Lei nº 5.675/1990 

PARÁ
GRUPO EXECUTIVO DE

PROTECAO AO CONSUMIDOR
� PROCON/PA

ÓRGÃO VINCULADO À 
SECRETARIA EXECUTIVA

DE JUSTIÇA
Lei 4.946 de 1987

 
 
 

Decreto n.º 12.690/88
Institui o Programa

Estadual de
Orientação e Proteção

do Consumidor do
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PARAIBA PROCON ESTADUAL/PB

VINCULADO À 
DEFENSORIA

PÚBLICA/ADMINIS-
TRAÇÃO INDIRETA

Estado e adota outras
providências.

Decreto n.º 
2.013/01 - Altera e
acresce dispositivos

ao Dec. 12.690.

Lei Complementar 
n.º 039/02 

Lei Complementar 
n.º 48/03, de 25 de 
abril de 2003

Altera a Lei
Complementar n.º 
039/02 de 15 de
março de 2002. 

ESTAD
O 

PERNAMBUCO

 
 

ÓRGÃO 

 
 
 
 
 

DIRETORIA DE DEFESA E
PROTEÇÃO AO 

CONSUMIDOR/DIVISAO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR �

PROCON/PE

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRALIZADA /

DESCENTRALIZADA

LIGADO À SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL E CIDADANIA
(ATÉ 2005) E

ATUALMENTE LIGADO À 
SECRETARIA DE JUSTIÇA 

E DIREITOS HUMANOS
(SEJUDH)

Não possui quadro 
funcional próprio

CRIAÇÃO 

Decreto 26.680 de 06
de maio de 2004

(atualmente) Lei nº 
12.775/2005.

PIAUÍ PROCON ESTADUAL/PI ÓRGÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL

O quadro é 
formado por

funcionários do 
próprio MP

Lei Complementar n
36/2004

PARANÁ

PROCON ESTADUAL/PR;
COORDENADORIA ESTADUAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR

ÓRGÃO DO PODER 
EXECUTIVO ESTADUAL

VINCULADO À 
SECRETARIA DE ESTADO

DA JUSTIÇA E DA 
CIDADANIA (SEJU)

Decreto 609 de 23 de
julho de 1991

RIO DE
JANEIRO

PROGRAMA ESTADUAL DE
ORIENTACAO E DEFESA DO
CONSUMIDOR � PROCON/RJ

INTEGRA A SECRETARIA
DE ESTADO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR-
SEDCON

Decreto 9953 de 22
de maio de 1997 e
decreto estadual

35.686 de 14/06/2004
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RIO GRANDE
DO NORTE

PROCON ESTADUAL/RN
ÓRGÃO LIGADO À 

SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTIÇA E DA 

CIDADANIA (SEJUC)

RONDÔNIA PROCON ESTADUAL/RO

ÓRGÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

ESTADUAL LIGADO À 
COORDENADORIA GERAL

DE APOIO A
GOVERNADORIA (CGAG)

Decreto nº 6991 de 14 
de julho 1995 (art. 27

a 33)

RORAIMA DEPARTAMENTO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR � DECOM

LIGADO À SECRETARIA 
DE ESTADO DA JUSTIÇA E 

DA CIDADANIA (SEJUC)

RIO GRANDE
DO SUL

PROCON ESTADUAL/RS

PROGRAMA ESTADUAL
DE DEFESA DO

CONSUMIDOR � PROCON
INTEGRA O

DEPARTAMENTO DE
CIDADANIA DA

SECRETARIA DO
TRABALHO, CIDADANIA
E ASSISTENCIA SOCIAL

Lei nº 10.913 de 03 
de janeiro de 1997

SANTA
CATARINA

PROGRAMA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR- PROCON

ESTADUAL/SC

ORGAO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA

SEGURANCA PUBLICA E
DEFESA DO CIDADÀO

48 2107 2900

Decreto estadual nº 
2472 de 07 de

novembro de 1988.
portaria nº 180/88 

ESTAD
O 

SERGIPE

ÓRGÃO 

PROGRAMA ESTADUAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON

ESTADUAL/SE

ADMINISTRAÇÃO 
CENTRALIZADA /

DESCENTRALIZADA

INTEGRA A SECRETARIA
DE ESTADO DA JUSTIÇA

 
QUADRO DE 

PESSOAL CRIAÇÃO 

Lei nº 3139/1991

SÃO PAULO FUNDAÇÃO DE PROTECAO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR

VINCULADO A
SECRETARIA DA JUSTIÇA 
E DEFESA DA CIDADANIA

Quadro de pessoal
próprio

Criado em 1976 e
transformado em

fundação após a lei 
9.192/95

TOCANTINS
DIRETORIA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR � PROCON

ESTADUAL/TO

VINCULADO À 
SECRETARIA DA

CIDADANIA E JUSTIÇA -
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Anexo ao Decreto nº 
5685/1992

Em cada Estado da federação os órgãos de defesa do consumidor estão atrelados a diferentes 

secretarias. Em apenas um Estado a defesa do consumidor possui hoje, status de secretaria (RJ), nos

demais Estados cada órgão pertence a determinada pasta (justiça, segurança pública, trabalho e 
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assistência social, desenvolvimento social). Além de órgãos pertencentes à administração direta, 

outros são autarquias (Amapá e Distrito Federal) ou fundação (São Paulo), no Estado da Paraíba o 

Procon pertence à Defensoria Pública e em quatro estados o órgão compõe a estrutura do Ministério 

Público estadual (Acre, Ceará, Minas Gerais e Piauí).

Dos 27 (vinte e sete) órgãos listados, poucos são os que possuem quadro funcional próprio. 

Em regra, aqueles pertencentes à Administração indireta ou ao Ministério Público, com destaque 

para Mato Grosso do Sul que, embora pertencente à Administração direta criou e estruturou quadro 

de carreira próprio para o órgão estadual de defesa do consumidor.

Se tomarmos por base o dado objetivo que é a norma de criação de cada órgão, concluiremos 

que são relativamente novos, com média aproximada de dez anos de idade. O órgão mais antigo é o 

de São Paulo, prestes a completar 30 (trinta) anos, dos quais menos de um terço como fundação 

pública. De qualquer forma, cabe a ressalva de que em diversos casos, os trabalhos de defesa 

administrativa do consumidor tiveram início antes de sua criação formal (normativa).

Reunindo estes dados (vinculação/descentralização, quadro de pessoal e tempo de atuação) 

percebemos com mais clareza algumas das enormes disparidades entre os integrantes do chamado

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor em sentido estrito.

A vinculação a esta ou aquela secretaria, a descentralização ou centralização da pessoa

pública, a vinculação a Defensoria Pública ou ao Ministério Público, são todos fatores decisivos na 

formação da ideologia de trabalho e da identidade de cada Procon estadual. É justamente esta 

ideologia que marca a condução das políticas estaduais de defesa do consumidor.

De outro lado, possuir ou não quadro próprio de pessoal interfere diretamente na 

especialização e treinamento, qualidade técnica e perenidade das ações do órgão. O quadro próprio 

tem como traços a estabilidade, o ingresso na carreira mediante concurso público e a formação de um 
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plano de carreira. Estas características propiciam a manutenção de um corpo técnico e de fiscais, 

com qualificação e formação acadêmica necessários ao desempenho das funções do órgão.

A inexistência de quadro funcional próprio leva a situações em que a Administração que 

assume o órgão após as eleições, faz terra arrasada do que se construiu com esforço na 

Administração anterior. Após a troca dos cargos executivos, os acordos que garantem a permanência 

de funcionários das diversas secretarias no Procon, deixam de existir. Os funcionários retornam a 

seus locais de origem e o ciclo de recomposição do quadro funcional e treinamento reinicia. Mas 

além do quadro próprio, chamamos a atenção para o reflexo negativo do excesso de cargos

comissionados dentro do órgão, este traço leva ao predomínio da política (partidária) em detrimento 

da técnica.

Apenas para que o leitor tenha uma idéia do que acabamos de dizer, existem órgãos estaduais 

de defesa do consumidor que possuem mais de 70% (setenta por cento) do seu quadro de pessoal

reservado para ocupantes de cargos comissionados.

O tempo de atuação de cada órgão, atrelado a um corpo funcional estável, são fatores 

determinantes na especialização técnica, advinda da prática diária da atuação dos órgãos de defesa do 

consumidor. Não raro, a descontinuidade política e administrativa enfrentada pelos órgãos de defesa 

do consumidor, leva a perda da memória da atuação nas sucessivas gestões. O quadro de pessoal 

próprio é decisivo para manter relativa continuidade das ações dos órgãos. 

Ao contrário dos outros dois fatores, acreditamos que a criação relativamente recente dos 

órgãos estaduais não chega a constituir problema, desde que é claro possuam o mínimo 

aparelhamento material e de pessoal. É que os órgãos mais novos têm a possibilidade de buscar 

subsídios técnicos junto aos demais órgãos do sistema, além é claro de seu coordenador - o DPDC.
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Resta saber em quais campos dessa imensa diversidade dos integrantes do sistema nacional, é 

possível e desejável a busca da unificação. Aí então, poderemos saber se as diferenças representam 

ou não obstáculos à formação do sistema.

Sabemos que a autonomia administrativa e política de cada ente federado é barreira 

inexpugnável a qualquer pretensão de unificação. Assim, mesmo que desejável estruturar um sistema 

composto de órgãos com maior autonomia administrativa estadual, dotado de equipamentos e 

suprimentos, corpo funcional próprio e em número suficiente, estamos em campo administrativo 

impenetrável.

A importância social da atuação destes órgãos só virá com a conscientização local, tanto da 

sociedade quanto da classe política. Os parcos recursos destinados aos órgãos de defesa do 

consumidor, sua exploração para fins político eleitorais e o pouco ou nenhum estímulo por parte das 

autoridades locais à criação de novos procons municipais, são situações facilmente constatadas e que 

espelham ainda o descaso estatal com um mandamento constitucional.

Mas apesar deste retrato pouco animador que desenhamos, enumerando pontos frágeis e a 

diversidade dos órgãos, acreditamos que tais fatores não chegam a representar obstáculo à formação 

de um sistema nacional. Até porque, a busca não é pela igualdade entre órgãos, mas pela conquista 

de condições mínimas de trabalho, sobre as quais seja possível assentar os alicerces do sistema.

Em nossa ótica, os pontos em que a convergência deve ser buscada são três: a) processos e 

procedimentos ; b) aplicação de sanções e; c) interpretações e entendimentos do direito material das

relações de consumo (tanto no CDC quanto nas demais leis e normas de defesa do consumidor).

É neste feixe de atribuições que está concentrada a atividade típica dos órgãos de defesa do 

consumidor. É também aí que se vislumbra campo fértil para discussões e convergências consensuais 

sem invasão de competências próprias de cada órgão.
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Tanto a unificação de procedimentos, quanto de interpretação do direito material são 

bandeiras atuais do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.

Nossa proposta vai no sentido de propor a unificação em apenas um dos pontos da tríade de 

competências identificada como passíveis de unificação, tanto do ponto de vista da conveniência 

quanto da oportunidade. Falo do processo.

Temos a plena consciência de que a unificação processual do sistema não é a panacéia para a 

unificação e sistematização dos órgãos envolvidos. Aliás, mesmo com regras idênticas cada órgão 

pode continuar a trabalhar de forma isolada como acontece hoje. Pensamos que nossa proposta

representa um passo importante nessa direção, mas frisamos um passo dos muitos que necessitam

ser dados.

Conforme dissemos, não são as disparidades estruturais internas os vilões à unificação. Além 

disso, a unificação, mesmo num plano ideal, prescinde da unidade administrativa estrutural. Somos

céticos quanto a sua impossibilidade e crédulos quanto a sua desnecessidade, para fins de criação 

factual de um sistema de defesa do consumidor.

Somos da opinião de que a formação do sistema passa pela unidade processual, de aplicação 

de sanções e de entendimentos sobre questões de direito material, independente de cada órgão 

possuir ou não personalidade jurídica, quadro de pessoal próprio ou recursos financeiros abundantes. 

Entretanto, reafirmo, os problemas de ordem administrativa representam obstáculos internos, muitas 

vezes impeditivos, para a conquista de condições mínimas e suficientes para que cada órgão atinja 

um nível estrutural que o habilite a participar de um todo (sistema).

Ou seja, apesar do foco da formação do sistema não depender diretamente de questões 

políticas e administrativas de cada partícipe, é certo que no plano interno (municipal o estadual) 
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somente a superação de determinados entraves poderá colocar o órgão em condições de participar do 

sistema.

Ao leitor que imagina que estamos divagando, quero esclarecer que falo de coisas simples.

Como um órgão de defesa do consumidor poderá instalar e operar o SINDEC (um software) se 

sequer superou problemas como p. ex. a falta de computadores? Impossível.

Em termos administrativos, cada órgão é dependente da estrutura (sobretudo financeira) do 

ente político a que está vinculado, da demanda local trazida pelos consumidores e de outras 

peculiaridades regionais que devem ser aceitas, com a ressalva de que, determinados modelos

administrativos podem ser mais proveitosos para a estrutura de cada órgão e por conseqüência, do 

todo.

Refiro-me aqui a modelos que acredito vantajosos para o sistema: (a) descentralização da 

pessoa política; (b) estruturação de quadro de pessoal próprio e; (c) criação da carreira de técnico de 

defesa do consumidor e fiscal de relações de consumo.

Mas se o foco é a unificação processual, ainda resta uma pergunta a ser respondida: a 

unificação processual é possível? E o leitor atento deve estar se perguntando se é possível levar tal 

idéia adiante, considerando que cada ente federado é autônomo do ponto de vista da produção 

legislativa em matéria administrativa. 

Ora, se cada ente federado possui competência exclusiva nas quadras do direito 

administrativo. Como então resolver a questão? Como conceber uma proposta de unificação 

processual nacional e viável, capaz de unificar sem invadir (competências)?
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Mas será que estamos realmente navegando por águas onde a competência legislativa é 

exclusiva? Não estamos sujeitos aos ventos do consumo, capazes de nos carregar para correntes onde

as competências são concorrentes?

Pois bem, demonstrada a necessidade de unificação e onde ela deve incidir, já é hora de 

verificar se ela é realmente possível.

3.3. Regime processual administrativo único e autonomia legislativa 

Após concluir pela inexistência ou (quase inexistência) de um Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, e demonstradas as disparidades e a insuficiência normativa processual dentro do que 

chamamos de PNSC e suas conseqüências para a formação de um verdadeiro sistema, chegamos ao 

nó górdio do trabalho: será possível unificar o processo administrativo de Estados, Municípios, 

Distrito Federal e do órgão Federal de defesa do consumidor? E mais, será possível fazê-lo usando

como veículo um instrumento normativo único?

Para responder a esta pergunta, é necessário compreender onde se insere o tema do processo 

administrativo dentro das competências legislativas dos entes federados. Ou seja, é preciso saber em 

que trilha estamos caminhando em matéria de competência legislativa. Será necessário descobrir se 

estamos tratando de competência privativa da União, concorrente entre União, Estados e Distrito 

Federal, competência de interesse local ou suplementar dos municípios, ou ainda de competências 

legislativas exclusivas de cada ente federado.75

75 Uma das distinções entre competências privativas e exclusivas reside no fato de que a primeira é delegável, enquanto 
a segunda é indelegável. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo, Malheiros, 
2001. p 479. pdfMachine
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A partir daí, poderemos saber se é possível estabelecer um conjunto único de regras capazes 

de vincular cada órgão integrante do SNDC (em sentido estrito), nos diversos Municípios, Estados,

Distrito Federal e seu órgão coordenador.

Nossa análise busca fundamento de validade na Constituição Federal e sua doutrina, além de 

ensinamentos de professores da seara administrativa nacional.

Em matéria de competência legislativa, a Constituição Federal principia enumerando aquelas

privativas da União (C.F. art. 22). Ao examiná-las, percebemos logo que no campo administrativo

elas envolvem desapropriação, requisições civis e militares, normas gerais de licitação e contratação, 

mas nada sobre o processo administrativo.

Ou seja, antes de passar ao exame das competências concorrentes, já podemos concluir que a 

matéria processual administrativa não está no rol daquelas privativas da União. Conclusão simples, 

mas de conseqüências importantes.

É no artigo 24 da Carta Constitucional, que estão enumeradas as competências legislativas

concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal. Diferente do regime das competências 

privativas, quando se trata de concorrência em matéria legislativa, cabe à União estabelecer as

normas gerais e aos Estados e Distrito Federal resta a competência suplementar. A omissão 

legislativa da União tem como conseqüência deslocar a competência em toda sua plenitude aos 

Estados e ao Distrito Federal, entretanto, sobrevindo lei federal, esta tem o efeito de suspender a

eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrária.

No rol das competências legislativas concorrentes temos como objeto o direito tributário, 

financeiro, penitenciário, além da produção e do consumo, responsabilidade por danos ao

consumidor, procedimentos em matéria processual, e diversos outros assuntos. Outra vez não se 

vislumbra o processo administrativo, encontramos apenas a competência legislativa relativa a 
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procedimentos, mas ali a Constituição está se referindo a procedimentos em matéria processual 

civil. É o caso, por exemplo, das leis estaduais que regulam procedimento aplicável aos juizados 

especiais em complemento à Lei Federal 9.099/95.

Qualquer invasão de competência em matéria legislativa é logo percebida e apontada pelos

doutrinadores. Na opinião do professor Toshio Mukai, por exemplo, ouve extravasamento da União 

justamente no tema das competências concorrentes, no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor:

[...] tanto o caput do artigo como os seus parágrafos, embora tenham estatuído 
questões de grande importância, no sentido da atuação efetiva e eficaz dos diversos 
órgãos públicos em matéria de defesa do consumidor, pelo fato de que criam 
obrigações imperativas para os Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal, 
legislando para e no lugar desses entes políticos, são absoluta e flagrantemente 
inconstitucionais. 

Acresça-se que o fato de a matéria ser de ordem concorrente não autoriza à União 
legislar para Estados e Municípios ou, pior ainda, como ocorre no caso, impor 
obrigações a estes. 

Tudo o que a lei estatuir, nos dispositivos mencionados, os Estados e os Municípios podem 
(e devem) fazer. Entretanto, tais atribuições eles as haurem diretamente do texto 
constitucional, não da lei ora comentada.

Observe-se, a propósito, que o Sr. Presidente da República vetou o § 2º  do art. 55, que 
rezava: �As normas referidas no parágrafo anterior deverão ser uniformizadas, 
revistas e atualizadas a cada dois anos�. O veto teve como razão o seguinte (verbis): �A 
União não dispõe, na ordem federal, de competência para impor aos Estados e Municípios 
obrigação genérica de legislar� (cf. arts. 18, 25 e 29).

Ora, todas as demais disposições do artigo sob comento, inclusive o seu caput, sofrem do
mesmo vício apontado nesse veto, ou seja, como dissemos, constituem imposições de 
obrigações feitas por simples lei federal a Estados e Municípios, de um lado, e, de outro, 
intromissão legislativa indébita da União nas competências estaduais e municipais.

Isto demonstra que o Executivo federal não agiu com o rigor jurídico que deveria 
pautar sua análise da presente legislação, pois todo o artigo, como vimos, é 
absolutamente inconstitucional e em tudo viciado, como ocorre com o seu § 2º.

Esse artigo e seus parágrafos, portanto, funcionam como simples lembrança aos Estados e 
Municípios de que têm competência constitucional para legislarem e atuarem em matéria de 
proteção do consumidor (grifo nosso).76 

76 OLIVEIRA, Juarez de (Coord.). Comentários ao Código de Proteção do Consumidor. (Obra coletiva). São Paulo: 
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Esta consideração do professor remete o pensamento a outra indagação necessária à nossa 

conclusão. Será que o direito processual administrativo de consumo pode ser considerado, para 

efeitos de competência legislativa, consumo propriamente dito, ou ao contrário, esta matéria obedece 

regras administrativas para todos os fins? Se a resposta à primeira pergunta for positiva, já 

poderemos afirmar que compete à União estabelecer as regras gerais e aos Estados e DF as regras de 

procedimento.

Ocorre que, a par da conhecida interdisciplinariedade de que se reveste o Código do 

Consumidor, o objeto normativo que procuramos é puramente administrativo. São regras 

administrativas, destinadas a aplicar o direito material das relações de consumo, em cada órgão 

detentor do poder sancionador.

Definitivamente, o vocábulo consumo previsto no art. 24 da Constituição Federal não 

contempla o processo administrativo, mesmo que este possua por objeto a aplicação das sanções do 

direito material de consumo.

Basta lembrar que a Lei 8.078/90 possui regras de direito penal e nem por isso, os Estados

podem criar leis penais específicas de crimes contra as relações de consumo. Apesar da competência 

legislativa estadual concorrente em matéria de produção e consumo, prevalece o objeto �Direito 

Penal�, para fins de definição de competência legislativa.

O que se pretende demonstrar é que, dada a multidisciplinariedade do CDC, ele encampa

normas de direito civil, penal, processual civil e administrativo, entretanto é preciso verificar a quem 

foi atribuída a competência para legislar sobre cada um destes assuntos que, dentro do CDC está 

atrelado ao consumo, mas que constitui ramo autônomo para fins didáticos e de produção legislativa.

Acaso a competência processual administrativa estivesse dentro daquelas chamadas de 

concorrentes, teríamos um outro problema: Os municípios não concorrem (em matéria legislativa) 
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com os demais entes federados, logo não poderiam criar regras para disciplinar o processo que regula 

o exercício de um poder que detêm, que é justamente o de fiscalizar as relações de consumo (CDC 

art. 55 § 1º).

Seria no mínimo curioso que os municípios, competentes que são para aplicar sanções de 

consumo, não podendo legislar sobre o assunto, também não pudessem levar adiante seus processos 

na omissão legislativa adjetiva.

Aos municípios foi reservada competência legislativa sobre assuntos de interesse local, e

também suplementar à legislação federal e estadual no que couber (C.F. art. 30)

Mas ao que parece ainda estamos diante de um impasse. Ainda não encontramos resposta 

para a competência legislativa em matéria de processo administrativo. Ela não está no art. 22, nem 

no art. 24 e nem no art. 30 da Carta Maior.

Mas examinando a organização político-administrativa do Estado, encontramos um comando

que fixa a autonomia político-administrativa da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, trata-

se do artigo 18 da Carta Magna.

É justamente desta autonomia (reforçada pelos arts. 25 e 29) que decorre a competência de 

cada um dos entes federados de legislar em matéria administrativa e processual administrativa. O 

direito constitucional esquadrinha e delimita o poder autônomo, o processo nada mais é do que a 

forma de exercício deste mesmo poder.

Cada ente federado possui competência legislativa plena e exclusiva para aplicar as sanções 

administrativas de consumo e criar suas próprias regras. Quando falamos em órgãos públicos de 

defesa do consumidor, estamos tratando de órgãos (regra geral) da Administração direta, falamos 

portanto, de tema ligado a organização administrativa.
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A organização administrativa no Estado Federal é complexa, por que a 
função administrativa é institucionalmente imputada a diversas 
entidades governamentais autônomas, que, no caso brasileiro, estão 
expressamente referidas no próprio art. 37, de onde decorre a existência de 
várias Administrações Públicas: a federal (da União), a de cada Estado 
(Administração estadual), a do Distrito Federal e a de cada Município 
(Administração municipal ou local), cada qual submetida a um Poder 
político próprio, expresso por uma organização governamental 
autônoma (grifo nosso).77

Assim, muito embora eventual lei nacional de processo administrativo de consumo, não tenha 

por objeto disciplinar a criação de órgãos públicos estaduais e municipais, sua natureza jurídica, 

tampouco cargos, empregos ou funções com finalidade de defender o consumidor, incorreríamos em 

invasão que recairia na forma de exercício do poder. Assunto repelido de plano pela autonomia

prevista na Constituição Federal. Esta autonomia, nas palavras de José Afonso da Silva, abrange a 

capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e auto-administração.78

Em respeito a essa autonomia, qualquer legislação expedida pela União neste assunto 

(processo administrativo), representaria invasão de competência dos demais entes. O mesmo se 

poderia dizer a respeito de eventual lei estadual que pretendesse disciplinar processo administrativo

municipal.79

A autonomia do município brasileiro está assegurada na Constituição 
da República para todos os assuntos de seu interesse local (art. 30) e se
expressa sobre tríplice aspecto, político (composição eletiva do governo e 
edição das normas locais), administrativo, (organização e execução dos 
serviços públicos locais e financeiro (decretação, arrecadação e aplicação 
dos tributos municipais) grifo nosso.

77 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo, Malheiros, 2001. p. 635.
78 Idem. Aqui o professor trata da autonomia municipal. p. 621 atribuindo-as também ao Distrito Federal. p. 630.
79 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo. Malheiros: 1995, p. 671.pdfMachine
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Vejamos a opinião do professor Marcelo Gomes Sodré sobre o tema em artigo intitulado 

CRÍTICAS AO DECRETO FEDERAL 861 QUE REGULAMENTOU O CDC E 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA SUA ALTERAÇÃO:80

Considerando a competência concorrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal para legislar sobre o assunto, e respeitada a norma geral que
é o Código de Defesa do consumidor, fixada está a competência exclusiva 
do Estado e do Distrito Federal para legislar sobre o procedimento 
administrativo específico de sua esfera, podendo decidir 
conclusivamente a respeito das sanções administrativas aplicáveis aos 
casos que se apresentem. (grifo nosso).

Da autonomia político-administrativa municipal também se extrai sua competência legislativa 

exclusiva, afinal estamos tratando do exercício do poder local e seu relacionamento com os

munícipes. Segue o comentário do professor José Afonso da Silva ao enumerar competências 

exclusivas municipais.81

Acrescente-se a isso sua competência exclusiva: (a) em matéria 
administrativa, para ordenar sua administração como melhor lhe 
parecer; (b) em matéria financeira, para organizar suas finanças, elaborar 
sua lei de diretrizes orçamentárias, sua lei orçamentária anual e sua lei de 
plano plurianual; (c) para instituir seus tributos nos termos do art. 145 e 156.

Diante desta conclusão, só nos resta admitir que a unificação do processo administrativo de 

consumo não pode ser imposta aos integrantes do SNDC. Qualquer pretensão de unificação, mesmo 

por lei nacional, resta inviável em razão da autonomia político-administrativa dos entes federados.

Reforçamos nossa posição com o seguinte comentário do professor Hely Lopes Meirelles:

Certo é que o processo administrativo não pode ser unificado pela 
legislação federal para todas as entidades estatais, em respeito à 
autonomia de seus serviços. Mas a teoria geral incumbir-se-á dessa 
unificação, com real vantagem para a jurisdição e para os jurisdicionados, 

80 SODRÉ, Marcelo Gomes. Críticas ao Decreto Federal 861 que Regulamentou o CDC e Apresentação de 
Propostas Para sua Alteração. Revista de Direito do Consumidor nº. 10. São Paulo: Revista dos Tribunais. abr./jun. 
1994, p. 27 a 47.
81 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 624.pdfMachine
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sabido que tais processos sujeitam-se a princípios universais, desenvolvem-
se por fases autônomas e diversificam em modalidades adequadas à
consecução de seus objetivos [...] (grifo nosso).82

Se à União, mediante lei não é dado unificar o processo administrativo, que dizer de normas 

infralegais expedidas pelo chefe do executivo de um dos entes políticos - a exemplo dos decretos.

Por esta razão, não somos adeptos da manutenção do veículo �decreto� para regulamentar o processo 

administrativo de relações de consumo em âmbito nacional.

Partimos da premissa do respeito à autonomia administrativa de cada ente federado, muito 

embora cientes de que desde 1993, diversos Estados utilizavam o Decreto Federal 861, que deu lugar

ao Decreto Federal 2.181/97, hoje utilizado por quase todos os Estados e um sem número de 

municípios, mesmo sem estar obrigado a fazê-lo. Além disso, um dos Estados utiliza uma lei federal

de processos.

Estes dados revelam a absoluta escassez normativa estadual e local em matéria que lhes 

compete legislar. Esta míngua revela ainda o pior, o descaso estatal para com a proteção 

administrativa, inobstante o mandamento constitucional de proteção do consumidor (art. 5º, XXXII).

Mas se a solução escapa do plano legal, nos resta buscar resposta jurídico-política.

Em primeiro lugar, voltemos à consideração de que toda a discussão aqui apresentada insere-

se no contexto do que optamos nomear de PNSC (Política Nacional de Aplicação de Sanções).

Já vimos que a responsabilidade pela condução desta política, recai sobre os órgãos 

detentores do poder de polícia administrativo. Cada qual dentro de seu âmbito de atribuição, é claro.

82 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 1995, p. 591.pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



Vimos que esta política, ao lado das outras duas (de relações de consumo e de defesa do 

consumidor PNRC e PNDC, respectivamente), são, como o nome diz, políticas nacionais. Se assim

o é, e se a União não pode legislar unificado o procedimento administrativo de consumo, o que pode

ser feito em prol da construção do SNDC em matéria processual?

Nossa sugestão final (que não representa modelo pronto e acabado), representa uma proposta 

de portaria federal sobre a qual os interessados (órgãos competentes para a aplicação de sanções)

podem utilizar como ponto de partida para o necessário aprofundamento das discussões.

Do consenso poderá nascer o compromisso de que todos os órgãos utilizem a norma em sua 

íntegra, pois enquanto as políticas públicas de consumo (PNRC, PNDC e PNSC) continuarem a ser

tratadas de forma estanque, jamais teremos um sistema nacional de defesa do consumidor, não além 

do plano formal.

A receita para a uniformização (voluntária) dos procedimentos nos parece simples, basta para 

isso que ela (norma) vá ao encontro dos interesses dos detentores do poder de polícia administrativo.

Destaques na atuação individual de cada órgão (o que ocorre com freqüência), representam 

pouco diante da união de forças dos integrantes do sistema. A efetividade da proteção administrativa 

do consumidor está intimamente ligada ao trabalho organizado e feito em rede. Ações isoladas 

repercutem também de forma isolada, porém hoje, inúmeras práticas lesivas ao consumo podem ser 

verificadas em diversos estados da federação ao mesmo tempo.

Se um mesmo fornecedor, atua em diversos Estados, não há razão para que o próprio Estado 

não o faça, monitorando comportamentos com a mesma abrangência em que são verificados. Se o 

sistema de proteção é formalmente nacional, não há razão para que não se efetive nestes moldes.
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Apesar de estarmos trilhando terreno que adentra em competência legislativa plena e 

exclusiva de cada ente federado, inexiste qualquer proibição de que os órgãos interessados, no 

exercício da autonomia que lhe é própria, utilizem voluntariamente uma mesma regra. Aliás, 

podemos dizer sem medo de errar, que é este o anseio dos interessados. Uma norma uniformizadora 

das regras processuais e que atenda aos interesses dos participantes. 

O projeto consiste em uma portaria da Secretaria de Direito Econômico (à qual pertence o 

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça -DPDC/MJ). Como esta

norma infralegal não tem o poder de obrigar os Procons, ela é expedida com recomendação de que

seja adotada nos Estados e Municípios por seus respectivos órgãos de defesa do consumidor, num 

esforço de unificação da PNSC, responsabilidade de cada ente federado.

A partir da portaria federal, cada Estado e Município pode adotá-la de pronto também por 

simples atos infralegais locais (portarias) e em momento seguinte, após um trabalho de natureza 

igualmente política e com a articulação dos órgãos do sistema, transformarem-se em leis estaduais e

locais, instrumentos adequados para revogar as leis gerais de processo administrativo em vigor. 

3.4. Opção por um novo modelo normativo processual

Seguindo o fio do raciocínio, ainda pretendemos 

explicitar e fundamentar uma conclusão que já aparece 

espraiada por todo o trabalho, trata-se da opção pela criação 

de um regime processual administrativo de consumo, que 

tenha como veículo (na linguagem administrativista) norma de 

conteúdo uníssono. 

A nosso ver, a simples exposição das fragilidades, 

conflitos, confusões e contradições daquilo que deveria ser 
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sistematizado e uno, e a consideração de que o agir 

administrativo carece de regramento escrito, servem de base 

para a demonstração da necessidade de um novo modelo 

normativo processual onde todos os envolvidos �falem a 

mesma língua�. 

Se a lei federal de processo administrativo, aplica-se a 

rigor, a apenas um órgão dos mais de quinhentos hoje 

existentes, além de ser lei geral e absolutamente insuficiente 

para os fins da atuação administrativa dos órgão de defesa do 

consumidor e as leis estaduais sofrem dos mesmos �males�, e 

se além disso, a norma especial comprovadamente não se 

mostra suficiente, não nos parece razoável continuar 

apostando no mesmo modelo. 

Combinar sigilo processual (Lei Estadual 10.77/98) 

com norma de ordem pública e interesse social (CDC), 

instaurar e proferir decisões, na mais absoluta omissão legal 

(processos mediados), são apenas dois exemplos das 

dificuldades enfrentadas pelo aplicador de uma norma 

processual que, apesar de tecnicamente perfeita, não ter sido 

concebida para o direito administrativo do consumidor. 

Tanto as dificuldades decorrentes da aplicação do 

Decreto Federal 2.181/97, como aquelas que naturalmente 

advém da aplicação de lei geral de processo administrativo, 

levaram os próprios órgãos administrativos a produzir suas 

próprias normas. Aliás, este fenômeno não está limitado ao 

regramento processual, mas também a dosimetria das sanções. 
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A verdade é que esta carência normativa processual não é exclusividade deste ou daquele 

Estado, pois como adverte Carlos Ari Sundfeld, não existe um regime processual administrativo 

de defesa do consumidor.83

Dentre as muitas vantagens desta proposta, está a unidade que a norma adjetiva poderá 

proporcionar ao processo de unificação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o que, 

contradições à parte (pois uma das premissas da noção de Sistema é a unidade), já deveria ter 

acontecido desde sua concepção.

A partir da ciência de que a unificação de um sistema, que é a um só tempo político e 

jurídico84, deve necessariamente caminhar nestas duas vertentes, é que apostamos em um modelo 

jurídico-normativo (portaria), mas de base política, já que sua adoção e aplicação nos diversos 

órgãos, não é e nem pode ser obrigatória.

É diante destas constatações que apresentamos nossa pretenciosa proposta de oferecer uma 

alternativa viável à unificação processual, sem desrespeitar a autonomia legislativa de cada ente

federado em matéria de direito processual administrativo.

Em sua dissertação de mestrado intitulada Sanções Administrativas no Código de Proteção 

e Defesa do Consumidor, o professor Vitor Morais de Andrade pesquisou e apresentou um quadro

comparativo donde se pode extrair alguns dados interessantes: a) dos 27 (vinte e sete) Estados da

83
�Exemplifico com o Código de Defesa do Consumidor � CDC (Lei Federal 8.078/90) e sua aplicação pela 

Administração paulista. O processo administrativo para aplicação das sanções dos arts. 55 a 60 do CDC não foi 
objeto de disciplina pelo próprio Código, o qual se limitou a exigir a realização de procedimento, com ampla defesa. 
Ademais, não há, no CDC, dispositivo conferindo ao Poder Executivo Federal competência pare editar decreto 
regulamentar sobre esse processo, com efeito de afastar as normas processuais dos outros entes da Federação, editadas 
no uso de suas competências próprias. Portanto, não existe um regime processual administrativo de �direito do 
consumidor� com nível ou base legal autônoma que possa excluir a aplicação de regras gerais a respeito de processo 
administrativo de âmbito estadual. Sendo a Fundação Procon de São Paulo uma entidade estadual � que, ademais, 
exerce atividade administrativa própria do Estado, não sendo órgão delegado da União � cabe-lhe obedecer à Lei 
Estadual de Processo Administrativo sempre que instaurar, dirigir e decidir seus processos administrativos, inclusive
os sancionatórios, por força do art. 1º da Lei. O eventual regulamento do CDC editado por Decreto com normas 
processuais não prevalece sobre a Lei Paulista de Processo.� (grifo nosso). SUNDFELD, Carlos Ari. As Leis de 
Processo Administrativo: Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98. São Paulo: Malheiros. 2000. p. 27.
84 SODRÉ, Marcelo Gomes. A Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor: Avanços e Retrocessos 
Legislativos. Tese defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003.pdfMachine
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Federação, à exceção de São Paulo, todos os demais Estados utilizam-se do Decreto Federal

2.181/97 como regra de processo administrativo; b) 01 (um) Estado da Federação (além do DPDC) 

aplica a Lei Federal de processo administrativo nº. 9.784/99; c) 06 (seis) Estados possuem leis ou 

decretos estaduais que instituem seus respectivos órgãos de defesa do consumidor, o fundo de 

direitos difusos e até regulam processo administrativo; d) 08 (oito) Estados recorrem a atos 

normativos próprios (resoluções, portarias, instruções normativas etc) a fim de disciplinar a 

dosimetria de suas sanções de multa e/ou seus procedimentos administrativos.85

Relativamente aos dados mencionados, nos limitaremos a fazer apenas 03 (três) observações:

A primeira e mais elementar constatação é que, a par da existência do Decreto Federal 

2.181/97, o País está diante de uma absoluta falta de unicidade procedimental administrativa de

consumo.

A segunda e talvez mais importante observação a ser feita (considerando nosso objeto), é que 

a criação e utilização de regras próprias de processos administrativo nos Estados, aponta para a 

conclusão da insuficiente ou inadequada função normativa processual do Decreto Federal.

A terceira constatação (esta refoge ao objeto de nosso trabalho) é a necessidade premente de 

uniformizar a metodologia de aplicação de sanções administrativas (refiro-me especialmente à 

multa).

Diante da confusa e intrincada situação normativa a que está submetido o SNDC em matéria 

de proteção administrativa do consumidor, parece claro que o Decreto Federal 2.181/97 que veio 

para organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estabelecer normas gerais de aplicação 

das sanções administrativas previstas no CDC (e que também criou normas de processo 

administrativo) não cumpriu bem nenhum destes papéis.

85 ANDRADE, Vitor Morais de. Sanções Administrativas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Dissertação defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005. p. 93 a 97.pdfMachine
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A constatação que hoje se faz (quase dez anos depois da entrada em vigor do mencionado 

Decreto) é que o sistema não foi organizado (ingenuidade crer na organização de um sistema 

nacional de órgãos públicos autônomos e independentes nos diferentes níveis de governo, apenas 

através de regra jurídica - um Decreto Federal); a aplicação da sanção mais utilizada pelos Procons

em todo o país (a multa) ainda não é tranqüila nem mesmo no órgão de defesa do consumidor mais 

antigo do sistema; por fim, a questão processual. Ela atormenta os que tentam seguir as regras do 

decreto e acabam construindo suas próprias, em função da absoluta omissão regulamentar da espécie 

processual que constitui a força motriz dos Procons � o processo decorrente de reclamação (que aqui 

chamamos de processo administrativo mediado).

Apenas para exemplificar a afirmação anterior, tomaremos alguns dados do procon estadual

paulista. Enquanto a instituição supera a marca dos 350.000 (trezentos e cinqüenta mil) atendimentos 

anuais ao consumidor, os processos sancionatórios giram em torno de 1000 (mil) no mesmo período.

Como admitir então, uma lacuna normativa justamente em relação a principal atividade de 

um órgão administrativo? E pior, a norma foi concebida muitos anos depois da criação de diversos 

procons. E o tal princípio da legalidade estrita em matéria administrativa?

Daqui uma outra crítica pontual pode ser extraída: ao focalizar a atuação dos órgãos públicos 

do SNDC unicamente na aplicação de sanções, o regulamento do CDC �induziu� diversos procons a 

agir priorizando a repressão em detrimento da conciliação e da harmonização dos conflitos.

A função da repressão não é nem nunca foi a solução de conflitos, além disso, multas 

eventualmente recolhidas não se destinam a reparar os prejuízos dos lesados, e essa é a principal 

razão que leva o consumidor a buscar o Estado � o fim do conflito e a reparação do dano.

É evidente que o Estado não pode e não deve negligenciar sua função repressiva, já que 

detém o monopólio e o aparato da violência. O que combatemos é a banalização da punição e a 
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negligência (normativa) da busca da harmonização das relações, princípio basilar das relações de 

consumo.

Ao lado da insuficiência da norma que veio para criar e uniformizar a atuação de um sistema 

de defesa do consumidor, está a diversidade e a complexidade normativa que hoje, em cada rincão do 

Brasil, disciplina o mesmo assunto.

A crítica relativa a insuficiência do regramento do Decreto Federal 2.181/97, se confirma 

com a constatação do surgimento desenfreado das normas locais que se seguiram. 

É diante destas constatações e dos conflitos normativos já antevistos com a reformulação do 

atual regulamento do CDC, que chegamos à conclusão da necessidade de elaboração de um novo

modelo processual legislativo.

Novo na forma e no conteúdo.

Nossa proposta é pragmática e, apesar de unilateral, absorve o que de positivo se pode extrair

das leis federal e estadual paulista de processo administrativo, do regulamento do CDC, e de normas

internas dos órgãos administrativos, em especial de São Paulo.

Apenas para registro, o modelo aqui proposto não é novidade para a Secretaria de Direito

Econômico (SDE), que em janeiro deste ano de 2006 editou uma Portaria regulamentando as 

diversas espécies de processos administrativos previstos na Lei 8.884/94, para apuração, prevenção 

ou repressão de infrações contra a ordem econômica no âmbito daquela Secretaria.86
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Alguns temas objeto da nova disciplina serão tratados adiante, de todo o modo já queremos 

deixar explícita nossa pretensão de regular o tema à beira da exaustão, sem correr o risco de sermos 

invasivos em termos de competências legislativas estaduais e municipais.

3.5. Algumas considerações sobre a proposta normativa para unificação do processo 

administrativo das relações de consumo 

Reservamos este título para explorar e justificar alguns pontos de nossa proposta legislativa. Nem todos 

os dispositivos da portaria foram comentados. Voltamos nossa atenção apenas para aqueles que por um motivou 

ou outro, consideramos merecedores de comentário. 

Conforme já dissemos, nossa sugestão parte de um modelo normativo infralegal federal (portaria), com 

sugestão de utilização pelos órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais. 

Apoiamo-nos: (a) de um lado do respeito à constituição federal e autonomia de cada ente federado; e de 

outro (b) no estímulo à implantação da PNSC explorando o veio político do SNDC. 

Quanto ao Decreto Federal 2.181/97, apesar das críticas aqui expendidas, e do extravasamento de 

conteúdo, invasivo de competências inerentes a cada ente federado, entendemos que sua utilização atual nos 

Estados, DF e Municípios não compromete a validade dos atos pelo simples fato de que sua utilização, 

absolutamente voluntária, tem se efetivado mediante atos internos de cada Procon no exercício da autonomia 

político-administrativa. 

Acreditamos no diálogo que vem sendo a pauta de atuação do DPDC com os Procons e por isso mesmo, 

oferecemos modelo que pode ser entendido como ponto de partida para o aprofundamento de discussões. Antes é 

claro, da edição de eventual portaria conforme sugerimos. 

Este cuidado serve para evitar o que talvez seja o maior vício de concepção do Decreto Federal 2.181/97: 

ter sido editado de forma unilateral sem consulta e discussão dos envolvidos na PNSC. Não cabe ao chefe do 

executivo federal decidir sozinho o que é melhor para todo o sistema nacional � esta atribuição é de todos os 

órgãos públicos do sistema. 
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Nossa proposta engloba tanto os temas e princípios mais gerais do processo administrativo de base 

constitucional, quanto pontos minuciosos do processo administrativo de consumo, características que tornam este 

texto apto a servir de base para a unificação processual do sistema. 

Estruturamos nossa sugestão de portaria a partir de disposições preliminares, princípios da 

Administração, processos e procedimentos administrativos, anulação, revogação e convalidação dos atos, devido 

processo, instauração e instrução do processo, publicidade dos atos, competência, delegação e avocação, prazos, 

publicidade, desistência e extinção, partes procuradores e interessados, legitimidade para recorrer, competência 

para conhecer do recurso, prazo e efeitos dos recursos, requisitos da petição, tramitação, procedimentos em 

espécie (que engloba o procedimento mediado, arbitral e o sancionatório), consultas e reclamações, reclamação 

coletiva, instrumentos de fiscalização, prescrição, cadastro de reclamações fundamentadas e arquivos de consumo 

e câmaras técnicas de consumo. 

Alguns poucos assuntos, embora presentes na proposta de portaria, vieram com sugestão de alteração na 

redação da Lei 8.078/90. São matérias, que extrapolam o exercício do poder de policia da administração e criam 

comportamentos ou obrigações, para os particulares. Estes assuntos serão tratados em apartado logo adiante sob 

o rótulo �Alterações no CDC�. 

3.5.1. O Devido Processo

É comum os doutrinadores lembrarem dos incisos LIV e LV do artigo 5º, da 

Constituição Federal como fundamentos do devido processo, por isso mesmo, tanto a lei 

federal quanto a estadual paulista de processo administrativo, o próprio Código do 

Consumidor e seu regulamento, trazem a garantia do devido processo legal ao

administrado.87

87 Constituição Federal �Art. 5º � (...) LIV. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal. (...); LV. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.�
Lei Federal 9.784/99, art. 2º; Lei Estadual paulista 10.177/98 art. 22; CDC arts. 58 e 59; e Decreto Federal 2.181/97 arts. 
33 e seguintes. pdfMachine
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Trata-se de requisito de validade do próprio ato administrativo, está aí a 

obrigatoriedade imposta à administração de seguir um procedimento formal e regular antes 

de tomar decisões que importem ônus ao particular.

Hely Lopes Meirelles, fala em garantia de defesa como princípio que tem origem no 

due process of law. Esta garantia deve observância não só ao rito adequado quanto a 

cientificação do processo ao interessado, oportunidade para contestar a acusação, 

produzir prova, acompanhar os atos de instrução e fazer uso dos recursos cabíveis.88

Só do processo regular revestido de igualdade e impessoalidade é que o 

contraditório e a ampla defesa participam. Entretanto, é preciso cuidado com radicalismos, 

a chave da condução do processo é a isenção, o excesso na interpretação destes direitos 

pode ser causa de inoperância da atuação administrativa como adverte o Professor 

Bandeira de Mello:

Os princípios não devem ser tomados de maneira tão desatada que 

impeçam a adoção imediata de providências da mais extrema

urgência requeridas insubstituivelmente para salvaguardar interesses 

públicos relevantes que, de outra sorte, ficariam comprometidos.89

Dado seu fundamento constitucional, ainda que esta garantia fosse omitida de

nossa proposta normativa, ela deveria ser respeitada em qualquer processo, seja judicial

88 O professor Hely Lopes Meirelles enriquece seus comentários com ensinamentos de Augustín A Gordillo e de José 
Frederico Marques, o qual fazemos questão de transcrever: �Se o poder administrativo, no exercício de suas atividades, 
vai criar limitações imediatas ao administrado, inadmissível que assim atuasse fora das fronteiras do due process of law.
Se o contrário fosse permitido, ter-se-ia concluir que será lícito atingir alguém em sua fazenda ou bens, sem o devido 
processo legal.� �Isto posto, evidente se torna que a Administração Pública, ainda que exercendo seus poderes de
autotutela, não tem o direito de impor aos administrados gravames e sanções que atinjam, direta ou indiretamente, seu 
patrimônio sem ouvi-los adequadamente, preservando-lhes o direito de defesa.� MEIRELLES. Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 1996, p. 594.
89 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 2000. p. 86.pdfMachine
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ou administrativo. De todo o modo, achamos por bem inserir dispositivos regulando o

devido processo administrativo de consumo, a fim de garantir a igualdade material entre os

administrados, a publicidade, o contraditório e a ampla defesa, direito de manifestação, 

apresentação de provas, obtenção de vistas e oferecimento de recurso. 

Além disso, diante da consideração de que a garantia não é absoluta, previmos também a possibilidade de 

recusa na admissão de provas oferecidas pelo particular, mediante decisão fundamentada, quando ilícitas, 

protelatórias, impertinentes ou desnecessárias.  

3.5.2. Procedimentos em espécie

Três foram as espécies de processos previstos em nossa proposta normativa. A primeira delas, que 

decidimos nomear de processo administrativo mediado, destina-se a solucionar o conflito entre os envolvidos. Trata-

se da busca de uma composição amigável através da reparação do dano. É aqui que reside uma tentativa de suprir 

a omissão do atual regulamento do CDC, pois lá nenhuma linha sequer foi dedicada a esta que é, sem dúvida, a 

marca da atuação dos órgãos administrativo típicos de defesa do consumidor. O segundo procedimento, 

absolutamente novo e ainda não experimentado nos órgãos públicos de defesa do consumidor é o arbitral. 

Voluntário e gratuito, ele representa nossa aposta em soluções legais inovadoras, ágeis e eficientes. O terceiro, é o 

processo sancionatório, responsável pela aplicação das penalidades administrativas decorrentes de violação dos 

direitos dos consumidores. 

3.5.3. Processo administrativo mediado

É este o coração e maior razão de ser dos Procons. O atendimento direto ao consumidor e a composição 

de conflitos pela via administrativa. Fizemos questão de salvaguardar este procedimento que tradicionalmente 

marcou a atuação dos procons. 
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Ao regulá-lo, tomamos como base a espinha dorsal do procedimento utilizado há quase três décadas no 

Procon estadual paulista. A norma atualmente utilizada no órgão foi veiculada mediante portaria e decorre do 

aprimoramento da fórmula original ao longo dos anos.90 

A distinção primordial que pretendemos estabelecer é que mediação e sanção não se confundem, e como 

tal merecem procedimentos distintos. 

Assim, ao contrário do que se verifica na quase totalidade dos Estados, buscamos priorizar a 

harmonização das relações, como filosofia de trabalho em contraponto ao veio unicamente sancionador do 

regulamento do CDC. 

Conforme já relatamos em outra oportunidade, no órgão paulista, onde os procedimentos de consumo são 

de dois tipos, o número total de atendimentos a consumidores aproxima-se dos 360.000 (trezentos e sessenta mil) 

atendimentos anuais, enquanto que as sanções permanecem em casa numérica trezentas vezes inferior (cerca de 

mil por ano). 

Para aqueles que adotam a sanção como linha mestra de atuação, vale dizer que o foco na conciliação 

nunca foi motivo para que o Procon SP, deixasse de ganhar o respeito da sociedade paulista, dos fornecedores e de 

todos os demais Procons. Muito ao contrário disso, o Procon SP é referência nacional tanto para os demais órgãos 

quanto para consumidores e fornecedores. Tanto assim, que até hoje, quase trinta anos após o nascimento do 

órgão, os sucessivos governos municipais paulistanos sequer sentiram a necessidade de implantar um procon 

municipal na capital do Estado. 

Na verdade, apesar da falta de norma, este procedimento que chamamos de mediado já vem sendo 

utilizado pelos procons estaduais sob orientação do DPDC. Aliás, o procedimento é parte do software SINDEC, 

implantado em quase metade dos Procons Estaduais. A distorção procedimental, em nossa leitura, reside na 

transformação de toda reclamação em sanção. 

Este processo inicia-se em regra pela reclamação do consumidor, sem exclusão da possibilidade de sê-lo 

feito de ofício. O fornecedor é notificado da queixa do consumidor e possui prazo para responder formalmente ao 

órgão, podendo desde logo solucionar o caso. 

90 Portaria Normativa Procon 21, de 12 de abril de 2005 foi elaborada pelo então Diretor de Atendimento e Orientação 
ao Consumidor André Luiz Lopes dos Santos com a colaboração dos técnicos da fundação.pdfMachine
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Não o fazendo, as partes são convocadas para uma audiência conciliatória, ocasião em que, na presença 

de um técnico de defesa do consumidor, as partes são esclarecidas a respeito de seus direitos e deveres e 

convidadas a compor o conflito. 

Em nossa proposta, a falta de contestação à notificação válida, expedida por órgão oficial do SNDC, 

importa confissão quanto à matéria de fato. A revelia, hoje inexistente nesta espécie processual, pode ser de 

grande utilidade inclusive para a formação do Cadastro de Reclamações Fundamentadas, especialmente nas 

hipóteses em que o fornecedor não responde à notificação preliminar, não comparece em audiência conciliatória e 

ainda assim, falta ao órgão administrativo um juízo de valor definitivo quanto à fundamentação do reclamo � pré-

requisito para lançamento do nome do fornecedor no Cadastro. 

Outra fórmula que, de longa data vem sendo utilizada em São Paulo, e que já se espalhou por diversos 

Estados da federação é a possibilidade de que a reclamação seja precedida de uma Carta de Informação 

Preliminar (CIP). A solução do caso no prazo assinado na CIP, obsta a possibilidade de abertura de reclamação e 

instauração formal de um processo administrativo, impedindo também que a reclamação vá parar no Cadastro de 

Reclamações Fundamentadas. 

Vantagem para o consumidor, com a solução do caso no menor tempo, para o fornecedor, que deixa de 

ter seu nome �negativado� e para a administração (eficiência). 

A CIP entretanto, é ferramenta de uso discricionário da autoridade administrativa. Sua razão de 

existência é a busca da celeridade na solução dos conflitos. Caso esta finalidade não seja atendida, e o fornecedor 

não responda à altura, esta oportunidade lhe será negada e o órgão pode formalizar a reclamação desde logo, no 

primeiro atendimento ao consumidor. 

Nos casos em que se fizer necessária a convocação de audiência conciliatória, seu resultado poderá dar 

origem a um termo de acordo, ou outro onde fique consignado as alegações das partes, o desfecho do caso na fase 

administrativa e a orientação dada ao consumidor. 

Encerrada a reclamação, ela poderá ser classificada de diferentes formas conforme o resultado 

(fundamentada atendida ou não atendida, encerrada ou não fundamentada). Desta decisão abre-se às partes a 

oportunidade de oferecimento de recurso administrativo. 
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Reclamações reiteradas contra o mesmo fornecedor podem dar ensejo à reclamação coletiva. Nesta 

modalidade, as demandas análogas que identificam lesão de âmbito coletivo passam à titularidade do órgão de 

defesa do consumidor, que desonera-se da convocação individual de audiências na busca de solução também 

coletiva do objeto da lide. 

Em casos onde a conduta atinja diversos Municípios ou Estados, as providências poderão ser 

coordenadas pelo órgão estadual ou federal � numa tentativa de estímulo à atuação articulada e coordenada do 

sistema. 

Do início ao fim, este procedimento pauta-se pela busca da composição. A única �sanção� atualmente 

aplicável dentro do procedimento é a inscrição do nome do fornecedor no cadastro de reclamações. Em nossa 

proposta, acrescentamos a revelia ao fornecedor desidioso que ignora a proteção administrativa do consumidor. 

 

3.5.4. Processo arbitral

Em trabalho apartado91, já cuidamos de demonstrar a viabilidade da aplicação da arbitragem às relações 

de consumo, dentro dos órgãos administrativos de defesa do consumidor. A idéia foi trazida para dentro de nossa 

proposta de unificação do processo administrativo e poderá representar uma alternativa viável à resolução de 

conflitos pela Administração. 

Nossa idéia, inspirada em parte no modelo espanhol, parte da gratuidade, aproveitamento da estrutura 

administrativa e da experiência dos técnicos de defesa do consumidor para funcionarem como árbitros. 

Como estímulo aos fornecedores, trouxemos da experiência espanhola, a sugestão de um selo da 

arbitragem administrativa, que pode ser utilizado pelo fornecedor na publicidade de seus produtos e serviços. 

A idéia é unir a harmonização das relações a um meio alternativo de solução de conflitos, mirando 

sempre no mandamento maior da proteção ao consumidor. 

 

91 ZULIANI, Evandro. A Arbitragem e os Órgãos Integrantes do SNDC. Monografia vencedora do concurso Carlos
Alberto Bittar e Rubens Limongi França promovido pela OAB-SP. Dez de 2003.pdfMachine
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3.5.5. Processo sancionatório

Mesmo representando a coluna dorsal do decreto federal 2.181/97, entendemos que este procedimento 

não recebeu a atenção normativa merecida no dito regulamento. Por este motivo, e após a entrada em vigor de leis 

gerais de processo administrativo, alguns órgãos de defesa do consumidor editaram suas próprias regras, a fim de 

aplicar as sanções previstas no CDC. 

Foi partindo de uma composição restrita dos órgãos administrativos integrantes do SNDC, que lhes 

atribuímos exclusivamente a competência para aplicação das regras de processo aqui previstas. 

Ao contrário do que prevê o regulamento do CDC, sugerimos que o início deste processo se dê somente 

com a lavratura do auto de infração, apesar disso, ele pode ser lavrado de ofício, basear-se em reclamação de 

consumidor ou em constatação de irregularidade feita por agente fiscal. 

Nos casos em que o órgão necessitar de informações para sustentar a lavratura do respectivo auto de 

infração, poderá recorrer a um procedimento preliminar (já utilizado em SP) com o nome de Averiguação 

Preliminar. 

Apesar da distinção entre processo mediado e sancionatório, é possível que o primeiro dê ensejo ao 

segundo. Os critérios baseiam-se em conduta reiterada, lesões que atinjam uma coletividade de pessoas e ainda 

aquelas de maior gravidade. Assim, ao invés de punir todo e qualquer fato isolado, os órgãos administrativos 

deverão priorizar, para efeito de punição, as condutas lesivas reiteradas dos fornecedores. 

Outro grande tormento processual para o aplicador da sanção, é a questão da condição econômica do 

fornecedor. Apesar de constituir critério para a aplicação da sanção pecuniária nos termos do CDC 57, não há lei 

disciplinando a obrigatoriedade da prestação desta informação aos órgãos do SNDC, a recusa do fornecedor 

impele a Administração a solicitar a outros órgãos da administração (normalmente sem sucesso) informações de 

natureza fiscal, ou calcular multas tomando por base faturamentos estimados pelo próprio Procon. 

Com a fixação desta obrigatoriedade em lei (alteração no CDC), esperamos solucionar esta questão de 

uma vez por todas. 
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O papel da Assessoria Jurídica ficou bem marcado no processo. Sua manifestação nas duas instâncias 

decisórias é requisito de validade do processo administrativo.  

Apesar de reiterados entendimentos do STF relativamente à desnecessidade do duplo grau na esfera 

administrativa, nossa proposta caminha no sentido da obrigatoriedade da revisão das decisões com a disciplina do 

recurso e da reconsideração. 

As multas aplicadas podem ser recolhidas tanto para os respectivos fundos Estaduais, Municipais ou 

Federal, ou ainda para a própria instituição responsável pela aplicação da multa. É o caso dos Procons detentores 

de personalidade jurídica (autarquias e fundações), como exemplo lembramos do Distrito Federal, São Paulo e 

Amapá. 

A possibilidade de formação de convênios entre os diversos órgãos também foi contemplada em nosso 

projeto. Esta prática é largamente utilizada no Estado de SP, e consiste no trespasse de conhecimento técnico, 

material e a possibilidade de aplicação de sanção pelo município e julgamento do processo pelo Estado com 

repasse de parte do valor da multa ao órgão autuante. 

 

3.5.6. Cadastro de reclamações fundamentadas, arquivos de consumo e o SINDEC

Achamos por bem unir estes três temas pela sua íntima ligação na atualidade. A unidade do cadastro de 

reclamações, com os arquivos de consumo, é umbilical se considerarmos que o primeiro nasce do segundo. O 

SINDEC é o programa de computador onde todos os dados são registrados. 

O arquivo de consumo é composto do total de atendimentos registrados no respectivo órgão de defesa do 

consumidor, ele contempla as consultas, as cartas preliminares encerradas, os acordos celebrados na fase de 

mediação, os casos �extra-procon� (situações que não configuram relação de consumo), enfim todos os registros 

decorrentes do atendimento ao público efetuado por qualquer meio (pessoal, telefônico, fax, eletrônico etc). 

Parte dos casos obtidos deste todo representam justamente as reclamações fundamentadas. Tratamos de 

apresentar definições tanto para o arquivo de consumo, quanto para o cadastro de reclamações fundamentadas. 

Sentimos esta necessidade por razão simples. 
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Todavia, antes de expor nossas razões, algumas linhas precisam ser desenvolvidas respeito do SINDEC. 

Trata-se de um software que permitirá a unificação procedimental e a intercomunicação entre os Procons de todo 

o país. O programa ainda conta com ferramentas gráficas destinadas a mapear o comportamento do fornecedor 

nos diversos Estados da federação, consultas de andamento processual etc. 

Assim, é possível p. ex., que o Procon do Amapá saiba quais assuntos são mais reclamados naquele 

mesmo dia no Procon gaúcho. A idéia é promover a interligação informatizada do SNDC, de norte a sul do país. A 

base do programa atualmente chamado de SINDEC nasceu no Procon de São Paulo e foi levado ao DPDC na 

atual gestão, com o específico fim de ser desenvolvido e implantado em todos os Procons. O SINDEC tem como 

objetivo imediato, viabilizar a formação de um cadastro nacional de reclamações fundamentadas. 

Hoje, quase a metade dos órgãos estaduais já possui o SINDEC como ferramenta de trabalho, apenas 

para que se tenha idéia da inovação que o programa representa, alguns Procons Estaduais onde o sistema já está 

em operação, sequer possuíam um programa específico para o registro de suas reclamações. Desde o 

desenvolvimento do SINDEC, passando por sua implantação e constante aperfeiçoamento até o treinamento dos 

usuários nos diversos Estados, tudo vem sendo feito pela devotada equipe do Departamento de Proteção e Defesa 

do Consumidor, órgão que responsável pela coordenação do sistema nacional. 

A magnitude do trabalho é do tamanho das fronteiras de nosso país continente, desde a elaboração do 

Código de Defesa do Consumidor, existe uma ordem legislativa (CDC art. 44) para a elaboração e divulgação do 

Cadastro de Reclamações Fundamentadas, entretanto somente agora, quinze anos depois é que o cadastro começa 

a ser montado. 

Mas em nossa opinião, a maior contribuição do SINDEC não está simplesmente na formação do cadastro 

de reclamações, o SINDEC �obriga� os dirigentes dos órgãos a conversar e discutir procedimentos, prazos, forma 

de atuação. Enfim, o SINDEC é instrumento real de viabilização das políticas de defesa do consumidor. Sob a 

coordenação do DPDC, o SINDEC vem promovendo a discussão e a troca de informações entre os Procons, com 

uma densidade jamais vista, desde a extinção do Conselho de Defesa do Consumidor em 1990. 

A partir daqui, fica fácil ligar o cadastro, os arquivo de consumo ao SINDEC. É neste software que todas 

as consultas e reclamações, enfim, todos os dados registrados pelos Procons são armazenados. 
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Visto isso, podemos justificar nossa opção por importar o conceito já existente de cadastro de reclamações 

fundamentadas, e dos arquivos de consumo, para dentro de nossa proposta. Os conceitos precisam ser claros a fim 

de que cada Procon insira e divulgue os mesmo dados no sistema informatizado SINDEC. A unidade 

procedimental fala alto neste ponto, do contrário, se cada Procon registrar dados de forma díspar e divulgar os 

dados que bem entende, comprometerá toda a base do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. 

3.5.7. Prescrição  

Apesar de sua indiscutível importância, o tema da prescrição administrativa não ganhou disciplina legal 

ou regulamentar, seja no Código de Defesa do Consumidor ou no Decreto Federal 2.181/97. 

Nem mesmo as duas leis gerais (federal e estadual) de processo administrativo aqui apresentadas, 

disciplinaram a matéria. 

Aqui está mais um vazio legislativo capaz de problematizar e dificultar a atuação dos órgãos do SNDC. O 

problema se agrava quando se fala do exercício do poder de polícia administrativo. Quanto tempo após a prática 

de determinada prática infrativa de consumo é dado ao Estado punir um fornecedor faltoso? 

Na atualidade, apenas uma lei federal datada de 1999, regulou a prescrição administrativa 

especificamente para os processos da administração federal, a lei portanto, só é aplicável aos processos 

instaurados na esfera federal.92 

Definir e uniformizar a prescrição para as infrações administrativas contrárias às regras do consumo, nos 

pareceu importante e necessário, motivo pelo qual os prazos vieram disciplinados em nossa proposta. 

 

3.5.8. Convênios 

92 A Lei Federal 9.873 de 23 de novembro de 1999 fixa em cinco anos a prescrição da pretensão punitiva administrativa, 
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A celebração de convênios entre Procons tem se mostrado bastante profícua, além de representar 

instrumento de estruturação dos sistemas estaduais. A experiência paulista é também nosso paradigma. A 

celebração de convênios entre o órgão estadual e os municípios, tem possibilitado a uniformidade de 

posicionamentos acerca da aplicação do CDC, transferência de material educativo, de know how, e até de verbas 

através da atuação da fiscalização municipal. 

A falta de estrutura e investimento do município nos respectivos Procons vem sendo parcialmente suprida 

pelo Estado, com a possibilidade de oferecer treinamento e credenciamento aos agentes municipais. Instaurado o 

processo administrativo sancionatório no respectivo município, a peça inaugural é remetida ao órgão estadual 

onde o processo tramitará até a decisão final. Findo o processo, parte da multa arrecadada é repassada ao procon 

responsável pela lavratura do auto de infração. 

Diversos Procons estaduais já se mostraram interessados em partilhar desta experiência, motivo pelo qual 

que fizemos questão de inseri-la em nossa proposta final. 

 

3.5.9. Conflitos de competência dos órgãos administrativos

Aqui está um dos temas mais polêmicos da atuação administrativa dos procons e que precisa de fórmulas 

de solução. Atualmente a maior parte dos conflitos são resolvidos internamente pelos interessados, outros são 

suscitados judicialmente. 

Imaginemos p. ex. que uma empresa que promova vendas pela internet, com sede no Estado do Piauí, 

veicule publicidade enganosa nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. 

A competência administrativa para apurar e punir a infração será do Procon situado no local da sede da 

empresa? Poderíamos utilizar o critério do local da consumação da prática infrativa? Cada um dos procons 

estaduais onde a publicidade foi veiculada poderá também instaurar processo sancionatório? E se cada Procon 

envolvido instaurar processos para apurar o mesmo fato? Nesta hipótese o fornecedor poderá receber multas que, 

somadas, poderão ultrapassar o valor do teto legal da pena de multa (três milhões de UFIR)? 
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Num outro caso, a indústria automobilística �x� montou e distribuiu veículos defeituosos em 15 (quinze) 

Estados da federação. De quem será a competência para apurar a conduta? E nas infrações que atingem alguns 

municípios de um mesmo Estado? Como resolver o conflito? 

A única regra hoje existente a respeito do assunto atribuiu ao DPDC a responsabilidade para dirimir o 

conflito. Assim, caso mais de um processo seja instaurado contra o mesmo fornecedor, em decorrência de um 

mesmo fato, os autos deverão ser encaminhados ao DPDC para dirimir o conflito de competência. 

Acontece que o decreto federal permite ao órgão federal valer-se do instituto da avocação. Vale chamar a 

atenção para o fato de que a avocação acontece na presença de relação hierárquica, o que não acontece no Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor, onde a relação entre os diferentes órgãos é de coordenação. 

Além disso, nenhum critério foi previsto para que o DPDC resolva o conflito de competência. E como isso 

se dá na prática? Os conflitos resolvem-se internamente, não é incomum o mesmo fornecedor ser autuado em mais 

de um Estado pelo mesmo fato. A depender do caso, um dos órgãos encaminha o caso para o outro, onde a 

empresa está sediada, antes mesmo de instaurar o processo e um único é instaurado. Em outros, mais de um órgão 

acaba instaurando e decidindo seu próprio processo administrativo, como se o outro não existisse. 

Para piorar o quadro, se considerarmos que não há uniformidade no método de dosimetria das penas 

(cada estado calcula a multa de forma diferente), é possível que o mesmo fato seja punido em mais de um Estado, 

e que além disso, as penas sejam diferentes, e que somadas ultrapassem o teto legal previsto para a multa. 

Nossa sugestão, parte do critério da prevenção. Estamos abertos a críticas até que possamos encontrar, 

que sabe, o método mais próximo do ideal.  

Deste modo, o procon que primeiro lavrar o auto de infração torna-se prevento para o julgamento do 

processo. Cientificado nos autos da existência de casos idênticos, o órgão prevento pode solicitar os processos e 

documentos já lavrados e coletados nos demais órgãos de defesa do consumidor, a fim de melhor instruir o 

processo e apurar a extensão territorial da lesão. 

 

3.5.10. Alterações no Código de Defesa do Consumidor
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Alguns dos temas acima suscitados (revelia, obrigatoriedade de apresentação da condição econômica e 

prescrição), são temas que a nosso sentir podem e devem ser regulados por lei nacional. 

Apesar da enormidade de propostas hoje tramitando no Congresso Nacional, destinadas a, direta ou 

indiretamente modificar a Lei 8.078/90, sabemos também do perigo que estas modificações representa para a 

estrutura do CDC e é claro, para a defesa do consumidor. 

Assim, nossas propostas são singelas e pouco representativas do ponto de vista do acréscimo de direitos 

ou da modificação estrutural da lei. Elas se destinam a oferecer subsídios unos e necessários ao válido desenrolar 

do processo administrativo de consumo.  

Sentimos a necessidade de inserção destes temas no CDC, pelo fato de que não disciplinam propriamente 

a atuação dos órgãos do SNDC, estas regras acabam por criar ou condicionar comportamentos de particulares, o 

que seria inócuo mediante norma infralegal. 

Além das questões que permeiam o processo administrativo, buscamos por fim à polêmica do óbice do 

prazo decadencial previsto no parágrafo § 2º do art. 26. Em nossa proposta, terminado o prazo decadencial, 

passa-se à contagem de um prazo prescricional para a propositura de ação, visando a reparação do produto 

viciado. 

A polêmica reside justamente na interpretação da palavra óbice, que pode significar suspensão, 

interrupção ou �óbice� do prazo. O posicionamento doutrinário que introduzimos parte do entendimento de 

Antônio Herman Benjamin, Arruda Alvim, Héctor Valverde e Willian Santos Ferreira. 

Além disso, trouxemos de volta uma disposição que foi objeto de veto presidencial quando da edição do 

CDC. Claro que nossa sugestão considerou as razões do veto e foi modificada.  

É que uma das causas de óbice do prazo decadencial era justamente a reclamação decorrente de vício 

formalizada nos órgãos de defesa o consumidor (segundo o anteprojeto do CDC). O dispositivo foi vetado, pois no 

entender da Presidência da República, conferia aos órgãos privados, uma prerrogativa de órgão público que é a 

de paralisar prazos. De fato, o próprio CDC prevê que o SNDC é composto de órgãos públicos e privados de 

defesa do consumidor, e esta prerrogativa realmente não pode ser atribuída aos últimos.  
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Por este motivo, sugerimos o óbice dos prazos em decorrência de reclamações formalizadas nos órgãos 

públicos de defesa do consumidor. 

Em decorrência das distinções entre processo sancionatório e mediado, e tendo em conta que uma lei de 

processo administrativo estadual (a paulista) prevê o dever de sigilo em processos sancionatórios (o que 

combatemos com veemência), nos pareceu interessante obrigar os órgãos de defesa do consumidor a divulgar, não 

apenas as reclamações fundamentadas, mas também as sanções aplicadas no mercado de consumo, a fim de bem 

informar os consumidores. 

 

 

3.5.11. Projeto de portaria disciplinando o processo administrativo das relações de consumo 

SUMÁRIO 

Portaria SDE nº. ........ de .... de...... 

TÍTULO I � (Disposições Preliminares)

TÍTULO II � (Dos Princípios da Administração Pública)
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SEÇÃO I � (Da Anulação, Revogação, e Convalidação dos Atos Administrativos) 

SEÇÃO II � (Do Devido Processo) 

SEÇÃO III � (Da instauração e Instrução dos Processos) 

SEÇÃO IV � (Da Publicidade dos Atos) 

SEÇÃO V � (Da Competência Delegação e Avocação) 

SEÇÃO VI � (Prazos) 

SEÇÃO VII � (Da Publicidade) 

SEÇÃO VIII � (Da Desistência e Extinção dos Processos) 

SEÇÃO IX � (Das Partes Procuradores e Interessados) 
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CAPÍTULO II � (Dos Recursos)

SEÇÃO I � (Da Legitimidade Para Recorrer) 

SEÇÃO II � (Da Competência Para Conhecer do Recurso) 

SEÇÃO III � (Das Situações Especiais) 

SEÇÃO IV � (Do Prazo e Efeitos dos Recursos) 

SEÇÃO V � (Dos Requisitos da Petição de Recurso) 

Seção VI � ( Da Tramitação dos Recursos) 

CAPÍTULO III � (Dos Procedimentos em Espécie)

SEÇÃO I � (Do Processo Administrativo Mediado) 

SUBCEÇÃO I � (Das Consultas e Reclamações) 

SUBCEÇÃO II � (Da Reclamação Coletiva) 

SEÇÃO II � (Do Processo Arbitral) 

SEÇÃO III � (Do Processo Administrativo Sancionatório e Instrumentos de 
Fiscalização) 

SUBCEÇÃO I � (Formulários de Fiscalização) 

TÍTULO IV � (Da Prescrição)

TÍTULO V � (Do Cadastro de Reclamações Fundamentadas e Arquivos de Consumo)

CAPÍTULO I � (Do Cadastro de Reclamações Fundamentadas)

CAPÍTULO II � (Dos Arquivos de Consumo)

TÍTULO VI � (Das Câmaras Técnicas de Consumo)

TÍTULO VII � (Disposições Finais)
O SECRETÁRIO DE DIREITO ECONÔMICO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

No uso de suas atribuições legais, resolve expedir a seguinte Portaria:

Portaria nº. ... de ...... de ......
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Dispõe sobre o processo administrativo 
das relações de consumo a cargo dos 
órgãos públicos municipais, estaduais, 
do Distrito Federal e seu Coordenador 
em nível Federal o DPDC/MJ, órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor (SNDC), criados 
com a função específica de proteção e 
defesa do consumidor. 

CONSIDERANDO:

A ordem Constitucional pétrea endereçada ao Estado, para que efetivamente proteja o consumidor na 
forma da lei (art. 5º XXXII);

Os princípios da harmonização das relações e da coibição dos abusos praticados no mercado de 
consumo (art. 4º, III e VI da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990);

O direito básico à proteção administrativa e técnica aos necessitados (art. 6º, VII da Lei 8.078 de 11 
de setembro de 1990);

Que a construção de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 106 da Lei 8.078 de 11 de
setembro de 1990) passa pela uniformização dos procedimentos utilizados na resolução 
administrativa de conflitos e aplicação de sanções administrativas de consumo, entre o Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor, Procons Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios;

A responsabilidade destes órgãos e de seus dirigentes pela condução das políticas públicas de 
consumo;

A autonomia político-administrativa de criação e funcionamento dos serviços administrativos da 
União, Estados, Distrito Federal, e dos Municípios nos termos do artigo 18 da Constituição Federal;

A ampla e prévia discussão dos atores envolvidos na aplicação das regras aqui expostas, 

RESOLVE:

Expedir a seguinte PORTARIA, com recomendação de adoção pelos Procons estaduais, do Distrito 
Federal e dos municípios, criados com a finalidade específica de defesa do consumidor. 
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TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º. A portaria regula os atos, processos e procedimentos administrativos a cargo do Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça (DPDC/MJ), ou órgão federal que venha a substituí-lo, 
e dos órgãos públicos estaduais, do Distrito Federal e municipais de defesa do consumidor, integrantes do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). 

Parágrafo único. Para fins desta portaria, considera-se órgão público integrante do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor, os órgãos da Administração centralizada, autárquica e fundacional, em todos os níveis de governo, 
desde que especificamente destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pela Lei 8.078/90. 

 

TÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Art. 2º. A Administração pública Federal, Estadual, do Distrito Federal e municipal com atribuição de apurar e 
decidir pela ocorrência de práticas infrativas contra as relações de consumo obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, interesse público e motivação dos 
atos administrativos. 

Art. 3º. A interpretação da norma administrativa deve garantir o fim público a que se destina, aqui entendido 
como a preservação da vida, saúde, segurança e interesses econômicos dos consumidores. 

 

 

 

TÍTULO III  

DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

SEÇÃO I 

Da anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos
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Art. 4º. A administração anulará seus atos quando provocada ou de ofício, sempre que estes contenham vício de 
legalidade ou quando desatendam a princípios que regem a Administração Pública, especialmente nos seguintes 
casos: 

I � incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente;  

II � omissão de formalidades ou procedimentos essenciais; 

III � impropriedade ou inexistência do objeto; 

IV � impropriedade ou inexistência do motivo ou motivação; 

V � desvio de finalidade. 

Art. 5º. A revogação ocorrerá por motivo de conveniência e oportunidade respeitados os direitos adquiridos. 

Art. 6º. A convalidação somente será admitida caso recaia sobre vício de competência ou de ordem formal 
sanáveis, e desde que não resulte em prejuízo para a Administração, particulares ou terceiros: 

I � tratando-se de vício de competência, a convalidação deve ser feita pela autoridade originária ou delegada com 
atribuição para praticá-lo; 

II � dentre os vícios de ordem formal passíveis de convalidação, estão compreendidos os de forma e formalidade, 
além dos procedimentos não essenciais e os atos que não admitem impugnação nos termos desta Lei. 

§ 1º. A convalidação será admitida uma única vez, para cada ato desde que não impugnado. 

 

 

SEÇÃO II  

Do devido processo

 

Art. 7º. As práticas infrativas contra as relações de consumo serão apuradas mediante o devido processo 
administrativo, que garanta a igualdade material entre os administrados, a publicidade, o contraditório e a ampla 
defesa. 

Art. 8º. Fica assegurado às partes o direito de manifestação, apresentação de provas, obtenção de vistas e a 
oferecer recurso. 

Parágrafo único. As provas propostas pelos interessados poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada 
quando ilícitas, protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. 

 

SEÇÃO III 
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Da instauração e instrução dos processos

Art. 9º. Os processos administrativos das relações de consumo poderão ser instaurados de ofício ou a pedido do 
consumidor. 

Art. 10. Os processos administrativos serão instruídos e impulsionados de ofício, observando-se a celeridade, 
economia, simplicidade e utilidade. 

Art. 11. Os processos administrativos de consumo serão de dois tipos: 

§1º. Processo administrativo mediado: assim compreendido como aquele originado de reclamação individual ou 
coletiva de consumidores e que se destina a compor os interesses privados das partes envolvidas. 

§2º. Processo administrativo sancionatório: assim compreendido como o processo destinado a impor as sanções 
previstas no artigo 56 da Lei 8.078/90 e aquelas previstas em leis especiais. 

§3º. Em qualquer fase do procedimento, o processo previsto no §1º poderá ensejar a instauração de processo 
sancionatório, desde que o objeto da reclamação possua caráter coletivo, lesão repetitiva ou de maior gravidade. 

 

 

 

SEÇÃO IV 

Da Publicidade dos Atos

Art. 12. Os atos Administrativos entrarão em vigor na data de sua publicação, salvo disposição em contrário 
emanada da autoridade competente para sua prática. 

Art. 13. Salvo os casos especiais previstos nesta portaria, a publicidade dos atos administrativos consiste em sua 
publicação em Diário Oficial da União, dos Estados Federados, do Distrito Federal ou do Município. 

§1º Na impossibilidade de publicação em Diário Oficial, admite-se a veiculação em jornal de circulação local. 

 

SEÇÃO V 

Da competência, delegação e avocação

Art. 14. É dever dos órgãos públicos de defesa do consumidor, emitir decisão nos processos administrativos e 
manifestar-se em todas as matérias de sua competência. 

Art. 15. Excetuados os casos previstos nesta portaria e em normas específicas, as autoridades superiores poderão 
delegar a prática de atos de sua competência e avocar os de competência de seus subordinados. 

§ 1º. São indelegáveis: 
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I � a edição de atos de caráter normativo; 

II � atribuições recebidas por delegação, salvo autorização expressa respeitados seus limites e forma; 

III � a totalidade da competência do órgão; 

IV � decisão em recurso administrativo. 

Art. 16. A delegação, a avocação e sua respectiva revogação ou reversão, que poderá ocorrer a qualquer tempo, 
deverá observar a regra geral da publicidade dos atos administrativos prevista no artigo 12 desta portaria. 

§1º. Em qualquer caso, a execução material de ato ou deliberação é delegável independente de observância à 
forma escrita ou publicidade. 

 

§2º. São requisitos mínimos da delegação e da avocação, a delimitação do objeto e sua duração. 

§3º. Os atos praticados mediante delegação devem mencionar esta qualidade. 

Art. 17. Observados os limites da delegação previstos nesta portaria e em normas especiais, é permitida a 
delegação entre órgãos do SNDC. 

Art.18. A atribuição para instaurar e decidir em processos administrativos observará as seguintes regras: 

§1º. nos processos mediados: 

a) a reclamação deverá ser, preferencialmente, proposta no órgão municipal do domicilio do consumidor. 

b) na impossibilidade de cumprimento da regra acima, por inexistência de órgão de defesa do consumidor, por 
motivo justificável, ou caso o consumidor assim o deseje, a reclamação poderá ser proposta no órgão estadual. 

§2º. nos processos sancionatórios: 

a) será responsável pela instauração do processo, o órgão de defesa do consumidor localizado no domicílio do 
infrator ou no local da consumação da infração administrativa. 

Art. 19. Se instaurado mais de um processo administrativo por órgãos públicos de defesa do consumidor distintos, 
para apuração do mesmo fato, imputado ao mesmo fornecedor, será competente o órgão que primeiro intimar o 
autuado da lavratura do auto de infração. 

§ 1º. Em qualquer caso, os órgãos do SNDC previstos no § 2º do artigo 18, encaminharão cópia integral das 
averiguações preliminares, processos, documentos e provas coletadas ao órgão prevento, mediante solicitação, 
suspendendo os procedimentos sancionatórios eventualmente instaurados até decisão final do órgão competente. 

 

SEÇÃO VI 

Prazos 
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Art. 20. Quando outros não estiverem previstos nesta portaria ou em disposições especiais dos órgãos públicos 
integrantes do SNDC, deverão ser observados os seguintes prazos: 

I � autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 5 (cinco) dias; 

II � para expedição de notificação ou intimação pessoal: 10 (dez) dias; 

III � para elaboração de pareceres técnicos: 20 (dias) prorrogável por mais 15 (quinze) em função da 
complexidade da matéria; 

IV � para decisões no curso do procedimento: 10 (dez) dias; 

V � para manifestações ou providências do particular: 10 (dias); 

VI � para decisão: 20 (vinte) dias; 

§ 1º. Os prazos aqui previstos fluirão a partir do momento em que, à vista das circunstâncias tornar-se possível a 
produção do ato ou a adoção da providência. 

§ 2º. Os prazos previstos nesta portaria poderão ser prorrogados por uma única vez, por simples despacho nos 
autos, mediante requerimento motivado do agente responsável pela prática do ato à autoridade imediatamente 
superior. 

Art. 21. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie formulados à Administração será de 
120 (cento e vinte) dias, se outro não estiver previsto em norma especial. 

§1º. O prazo previsto neste artigo não se confunde com prazo de tramitação dos processos administrativos. 

§2º. O silêncio da Administração após o prazo previsto no caput equivale a rejeição do requerimento na esfera 
administrativa. 

§3º. O disposto no parágrafo anterior não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento. 

Art. 22. Consideram-se prorrogados os prazos até o primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento recair em dia 
em que não haja expediente no órgão público Federal, Estadual do Distrito Federal ou municipal, ou se o 
expediente for encerrado antes do horário normal. 

 

SEÇÃO VII 

Da publicidade

Art. 23. O órgão de defesa do consumidor onde tramita o processo administrativo será responsável pela intimação 
e notificação dos interessados ou autuados a fim de dar ciência da instauração do processo e comunicar os demais 
atos praticados no seu curso. 

Art. 24. As intimações e notificações poderão ser efetuadas por ciência nos autos, por via postal com aviso de 
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a ciência do interessado. 

§1º. O comparecimento do administrado supre a falta ou irregularidade da intimação ou notificação. 

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



Art. 25. Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência e alterações posteriores, 
considerando-se efetivada a intimação ou notificação no local por ele indicado. 

Art. 26. Nas notificações ou intimações feitas por agente público, caso o destinatário se recuse a assinar a contrafé 
ou o comprovante de recebimento, o servidor consignará o fato e, se possível, efetuará a entrega, na 
impossibilidade os remeterá ao interessado por carta com aviso de recebimento. 

Art. 27. Em se tratando de particular não encontrado, desconhecido ou com domicílio indefinido, a intimação ou 
notificação será feita por publicação em Diário Oficial, podendo, neste caso, ser resumida. 

Art. 28. Durante a instrução e desde que não prejudique o curso do procedimento, será concedida vistas dos autos 
às partes e interessados mediante solicitação simples, que deverá ser sempre certificada nos autos pelo servidor 
responsável. 

Parágrafo único. As vistas às partes, procuradores e interessados são obrigatórias durante os prazos de 
manifestação destes em qualquer fase do procedimento. 

Art. 29. Os autos somente poderão ser retirados da repartição por advogado, durante o prazo para manifestação 
de seu constituinte, mediante recibo, salvo na hipótese de prazo comum. 

Art.30. Após proferida a decisão definitiva em processo administrativo de consumo, os autos serão 
arquivados e eventual pedido de desarquivamento estará sujeito à cobrança de emolumentos, a ser 
fixado por cada órgão de defesa do consumidor, em montante nunca superior ao valor cobrado para o 
mesmo procedimento pelo Poder Judiciário no respectivo Estado federado.

 

SEÇÃO VIII 

Da desistência e extinção do processo

Art. 31. O consumidor, interessado ou seu procurador com poderes, poderá desistir do pedido formulado por 
manifestação escrita ou oral, que neste caso deverá ser consignada nos autos por servidor público que deverá apor 
sua identificação, data e hora do registro. 

§1º. Admite-se a desistência de que trata o caput, ainda na fase preliminar. 

§2º. A ausência injustificada do consumidor, interessado ou procurador, nas datas agendadas pelo órgão público 
de defesa do consumidor, importa extinção do processo ou da Carta Preliminar, ficando franqueado ao órgão de 
defesa do consumidor certificar-se de eventual acordo entre as partes. 

§3º. A desistência ou renúncia é pessoal, gerando efeito apenas em relação ao requerente. 

§4º. A desistência ou renúncia do interessado não prejudica o prosseguimento do processo, a instauração de 
procedimento sancionatório, ou a comunicação do fato às autoridades competentes, caso a Administração 
considere que o interesse público assim o exige. 

 

SEÇÃO IX 

Das partes, procuradores e interessados
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Art.32. São partes no processo administrativo de consumo: 

I - o consumidor capaz titular dos direitos decorrentes da reclamação, seus sucessores ou representantes legais; 

II � o fornecedor legitimado a responder pela reclamação nos termos da legislação de consumo; 

III � o órgão público de defesa do consumidor em todos os processos administrativos sancionatórios e nas 
reclamações instauradas de ofício. 

Art.33. Qualquer pessoa capaz nos termos da legislação civil, poderá representar o titular da reclamação 
mediante instrumento de mandato nos termos do artigo 60 desta Lei. 

Art.34. São considerados interessados no processo administrativo de consumo para fins desta lei: 

I � aqueles que, mesmo não tendo solicitado a instauração do processo administrativo, possuam direitos ou 
interesses que possam ser afetados pela decisão; 

II � os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no tocante a interesses ou direitos difusos e coletivos 

§ 1º. O legítimo interesse deverá ser demonstrado. 

 

CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS 

SEÇÃO I 

Da legitimidade para recorrer

 

Art. 35. Todo aquele que for afetado por decisão administrativa dos órgãos de defesa do consumidor, poderá dela 
recorrer independente de depósito ou caução. 

 

SEÇÃO II 

Da competência para conhecer do recurso

Art. 36. Será competente para conhecer do recurso a autoridade imediatamente superior àquela que prolatou a 
decisão. 

Art.37. A instância máxima para conhecer do recurso será: 

I � na administração centralizada, o Secretário de Direito Econômico, Secretário de Estado ou Secretário 
municipal, ou autoridade a eles equiparada, caso o ato impugnado não tenha sido originariamente praticado por 
estas autoridades. 
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I � na Administração descentralizada, o dirigente da pessoa jurídica. 

 

SEÇÃO III 

Das situações especiais

Art. 38. Contra os atos praticados originariamente pelas autoridades referidas nos incisos I e II do artigo 
antecedente, caberá pedido de reconsideração, que poderá ser apresentado uma única vez, observando-se no que 
couber, as regras do recurso hierárquico. 

§1º. O pedido de reconsideração somente será admitido se contiver novos argumentos e deverá ser dirigido à 
autoridade que expediu o ato ou prolatou a decisão. 

§2º. O prazo para decisão será de 90 (noventa) dias. 

Art. 39. São irrecorríveis na esfera administrativa os atos de mero expediente e os preparatórios de decisão. 

Art. 40. É defeso aos órgãos públicos de defesa do consumidor, aplicar retroativamente nova interpretação em 
processos administrativos sancionatórios em andamento ou findos, salvo se resultar em benefício do acusado. 

Parágrafo único. nos processos mediados, a nova interpretação retroativa fica igualmente vedada, salvo se em 
benefício de ambas as partes envolvidas no litígio ou em benefício de uma das partes com expressa anuência da 
parte contrária. 

Art. 41. Nos processos administrativos previstos nesta Portaria, é facultado às partes serem assistidos por 
advogado. 

 

SEÇÃO IV 

Do prazo e efeitos dos recursos

Art. 42. O prazo para oferecimento de impugnação, recurso administrativo ou pedido de reconsideração é de 15 
(quinze) dias a contar da publicação ou da ciência do ato. 

Art. 43. Os recursos administrativos serão recebidos no duplo efeito. 

§1º. Nos processos administrativos sancionatórios, as medidas cautelares antecedentes ou incidentes serão 
processadas no efeito devolutivo, salvo se da execução da medida resultar prejuízo irreparável ou de difícil 
reparação e sem prejuízo do interesse dos consumidores. 

§2º. Requerida a concessão de efeito suspensivo em qualquer fase do procedimento, a autoridade competente para 
a apreciar a impugnação ou o recurso, se manifestará em 5 (cinco) dias. 

I � a decisão que nega ou concede efeito suspensivo na hipótese do § 2º, pode ser reconsiderada em 5 (cinco) dias, 
de ofício ou mediante provocação, vedada a interposição de recurso hierárquico. 

II � ultrapassado o prazo sem manifestação da autoridade administrativa, o particular poderá considerá-lo 
rejeitado. 
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Art. 44. Os processos administrativos poderão ser revistos a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos, ou 
quando verificada a inadequação ou desproporção da sanção aplicada.  

Art. 45. A decisão proferida em recurso não poderá, nos mesmos autos, agravar a restrição já produzida, 
ressalvada a necessidade de aplicação de medidas cautelares incidentes. 

 

SEÇÃO V 

Dos requisitos da petição de recurso

Art. 46. A petição de recurso deverá conter os seguintes requisitos: 

I � será dirigida à autoridade competente e protocolizada no órgão a que esta pertence; 

II � trará qualificação do recorrente; 

III � conterá as razões de inconformidade. 

Parágrafo único. O recurso erroneamente designado ou endereçado, desde que protocolizado no órgão correto 
será conhecido quando induvidosa a impugnação do ato. 

Art. 47. Observado o disposto no artigo antecedente, o recurso não será conhecido: 

I �quando interposto fora do prazo; 

II � perante órgão incompetente; 

III � por quem não seja legitimado. 

 

SEÇÃO VI 

Da tramitação dos recursos

Art.48. A petição será juntada em 5 (dias) contados da data do protocolo. 

Art. 49. Quando cabível, requerida a concessão de efeito suspensivo, a autoridade a apreciará em 5 (cinco) dias 
encaminhando os autos para publicação que deverá ser providenciada em 2 (dias). 

Art.50. Havendo outros interessados ou partes nos autos, o prazo de recurso é comum a todas elas, descabendo 
intimação para oferecimento de contra-razões.  

Art. 51. Oferecido o recurso, os autos serão submetidos à Assessoria Jurídica do órgão de defesa do consumidor 
para elaboração de parecer no prazo de 20 (vinte) dias.  

Art.52. Os autos serão encaminhados à autoridade competente para decisão, que deverá ser proferida em até 30 
(trinta) dias. 
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Art. 53. Esgotados os recursos, a decisão final em processo administrativo não poderá ser modificada pela 
Administração, salvo em caso de anulação ou revogação. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS EM ESPÉCIE 

 

 

SEÇÃO I 

Do processo administrativo mediado

Art. 54. Para fins desta portaria, o processo administrativo mediado a cargo dos órgãos públicos de defesa do 
consumidor abrange o procedimento aplicável no registro, análise e encaminhamento das consultas e reclamações 
de consumo, além da divulgação do cadastro de reclamações fundamentadas de que trata o artigo 44 da Lei 8.078 
de 11 de setembro de 1990. 

Art.55. As consultas de consumidores poderão ser apresentadas: 

I � na forma oral, pessoal ou por telefone, perante os órgãos públicos de defesa do consumidor; 

II � por escrito, por meio de carta, telegrama, e-mail, fac-símile ou outros canais de atendimento que venham a ser 
criados e implementados; 

Art. 56. As reclamações de consumo poderão ser instauradas a pedido dos consumidores, pessoalmente, por carta 
ou fac-símile, ou de ofício. 

§1º. As reclamações apresentadas oralmente serão reduzidas a termo, ficando seu processamento sujeito à 
apresentação, pelo consumidor, dos documentos apontados como necessários pela equipe técnica de atendimento 
no ato de sua abertura. 

§ 2°. No caso de pedido de abertura de reclamação por meio diverso do contato pessoal,
especialmente via carta ou fac-símile, caberá ao consumidor enviar a documentação solicitada pelo 
técnico responsável pelo atendimento, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após 
cientificado da necessidade da apresentação, sob pena de ser considerado desistente nos termos do
artigo 31 e seus parágrafos.

Art. 57. As consultas e reclamações de consumo deverão conter a identificação completa do consumidor, 
identificação do fornecedor, histórico dos fatos, pedido ou resultado esperado. 

Art. 58. Nos casos em que se fizer necessária a entrega de documentos pelo consumidor, visando a instauração de 
procedimento próprio, é vedado o recebimento de originais, salvo se a pedido do consumidor e após expressa 
autorização do superior imediato do servidor responsável pela abertura da reclamação. 

§1º. Eventuais desentranhamentos de documentos originais deverão ser solicitados pelo interessado, que exporá, 
por escrito as razões do requerimento; 

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



§2º. O pedido de desentranhamento é irrecorrível e será apreciado em até 5 (cinco) dias a contar de sua juntada 
nos autos. 

Art. 59. Cabe aos órgãos de defesa do consumidor, regular os procedimentos específicos a serem adotados nos 
casos de entrega de produtos que subsidiem as reclamações. 

Art. 60. O consumidor poderá ser representado por procurador, mediante instrumento de mandato 
escrito, com poderes especiais, nos termos do artigo 661 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que
deverá ser apresentado no ato da formulação da reclamação, dispensado o reconhecimento de firma.

Art. 61. Nos casos de iminência de prescrição na esfera civil, falência, conduta reiterada de 
fornecedor em recusar conciliação ou atendimento às demandas dos consumidores, medidas judiciais 
de urgência, entre outros, para resguardo dos direitos e interesses dos consumidores, os órgãos de 
defesa dos consumidores poderão determinar a suspensão do processo na fase em que se encontra, ou 
o encerramento dos atendimentos, orientando os consumidores quanto à melhor forma de 
procederem para o resguardo de seus direitos e visando à solução da questão.

Parágrafo único. A providência de que trata o caput deste artigo não prejudica a adoção de outras 
medidas, a serem adotadas pelo órgão de defesa do consumidor.

 

SUBCEÇÃO I 

Das consultas e reclamações

Art. 62. Considera-se consulta o registro que objetive a obtenção de informação ou orientação a 
respeito de assuntos de interesse do consumidor, ainda que a matéria não seja relativa a relação de 
consumo.

§ 1°. O atendimento prestado no caso do caput deste artigo constará do banco de dados dos órgãos 
públicos de defesa do consumidor como �Consulta Fornecida�.

§ 2°. Mediante análise técnica dos órgãos de defesa do consumidor, e a seu critério, os casos 
apresentados a título de consulta poderão ser convertidos em reclamações, de ofício, ou a pedido do 
consumidor, ou, ainda, conduzir à emissão de Carta de Informações Preliminares � CIP,
posteriormente à orientação fornecida.

Art. 63. Considera-se reclamação, o registro contendo notícia de lesão ou ameaça a direito do
consumidor nas relações de consumo.

Parágrafo único. Uma vez promovido o registro de atendimento como reclamação, e sem prejuízo de 
eventuais acordos a serem realizados, o pedido do consumidor não mais será modificado, salvo no 
caso de impossibilidade de seu cumprimento e ficando resguardada a possibilidade de pedidos
alternativos.

Art. 64. Preliminarmente à abertura de reclamação, os órgãos de defesa do consumidor poderão, a 
seu critério, expedir Carta de Informações Preliminares � CIP ao fornecedor, contendo a síntese do 
relato e do pedido do consumidor.
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§ 1°. No prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Carta de Informações Preliminares �
CIP, poderá o fornecedor, ao ofertar sua resposta:

I � prestar as informações demandadas e acolher integralmente o pedido do consumidor,
solucionando a pendência.

II � prestar as informações demandadas e apresentar proposta diversa de acordo.

III � negar atendimento à pretensão do consumidor, apresentando os fundamentos de fato e de direito 
que entenda úteis e bastantes à descaracterização da fundamentação do pedido e, por conseguinte, da 
oportunidade de instauração do procedimento administrativo.

§ 2°. Nas hipóteses dos incisos I e II, do § 1°, caberá ao fornecedor fazer prova, perante os órgãos de 
defesa do consumidor, do efetivo atendimento ao pedido do consumidor ou, ainda, do aceite deste à 
proposta alternativa por ele formulada, sem o que, proceder-se-á à análise do caso na forma do 
parágrafo seguinte.

§ 3°. Na hipótese do inciso III, do § 1°, o órgão de defesa do consumidor responsável pela abertura 
da reclamação, analisará a pertinência ou não da fundamentação de cada caso, após o que adotará 
isolada ou cumulativamente as seguintes providências:

I � encerramento e arquivamento do caso;

II � abertura de reclamação administrativa;

III � orientação aos consumidores quanto à melhor forma de procederem para o resguardo de seus 
direitos e visando à solução da questão.

Art. 65. O fornecedor demandado, nos casos não precedidos de emissão de Carta de Informações
Preliminares � CIP, ou não solucionados naquele estágio, será intimado da abertura da reclamação.

§ 1°. A partir do recebimento da Notificação, abrir-se-á o prazo nela apontado ao fornecedor para, a 
critério dos órgãos de defesa do consumidor:

I - apresentar manifestação conclusiva acerca da demanda, por escrito, em resposta que dê solução à 
questão, atendendo ao pedido nela formulado, ou que contenha os fundamentos de fato e de direito 
que entenda úteis e bastantes à descaracterização da fundamentação do pedido do consumidor; ou,
ainda,

II - comparecer em audiência conciliatória, juntamente com o consumidor demandante, perante o 
órgão de defesa do consumidor competente, objetivando composição do conflito.

§ 2°. A partir da expedição da notificação, abrir-se-á vistas dos autos às partes.

§ 3°. Os órgãos de defesa do consumidor poderão operacionalizar outros meios de comunicação da 
abertura de reclamações, tais como e-mail, acesso via Internet mediante senha personalizada por
fornecedor, ou outras modalidades de comunicação que venham a ser criadas ou implementadas para 
tal fim.
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§ 4°. O acesso às informações relativas à abertura de reclamações, por parte dos fornecedores nelas 
envolvidos, direta ou indiretamente, por qualquer dos meios tratados no parágrafo anterior, sujeita-se
à cobrança de emolumentos a critério do órgão responsável.

§ 5º. Sem prejuízo do disposto no artigo 55, §4º da Lei 8.078/90, quanto a prestação de informações 
de interesse do consumidor, o desatendimento de intimação ou notificação válida para
comparecimento em audiência conciliatória em processo administrativo mediado, importa confissão 
quanto aos fatos alegados pelo consumidor.

§ 6º. A juízo da autoridade competente para proferir decisão pela inscrição da reclamação no 
Cadastro de Reclamações Fundamentadas, a impugnação a CIP afasta a regra do parágrafo anterior.

Art. 66. Encerrada a audiência conciliatória, será lavrado: 

I � Termo de Encerramento, quando as partes, sem justificativa, não comparecerem, dando ensejo ao 
encerramento da reclamação; 

II � Termo de Comparecimento, quando estiver ausente apenas uma das partes, ou quando, ambas presentes, não 
houver acordo; 

III � Termo de Acordo, com natureza de título executivo extrajudicial, passível de homologação pelo Poder 
Judiciário, quando ocorrer composição entre as partes, nos termos da Lei 9.099/95. 

Art. 67. As reclamações formalizadas nos órgãos de defesa do consumidor receberão a seguinte 
classificação conforme o resultado obtido:

I � Reclamação Fundamentada Atendida.

II � Reclamação Fundamentada Não Atendida.

III � Reclamação Encerrada.

IV � Reclamação Não Fundamentada.

Art. 68. A reclamação fundamentada atendida será aquela que resulte no atendimento do pleito do consumidor, 
ocasião em que será lavrado Termo de Acordo. 

Art. 69. A reclamação fundamentada não atendida é aquela que resulte na negativa de atendimento ao pedido do 
consumidor, quando então será lavrado Termo de Comparecimento onde deverá conter de forma sucinta um 
relatório do caso, as alegações e o pedido do consumidor, as alegações do fornecedor, caso presente e o 
posicionamento do órgão de defesa do consumidor responsável pela lavratura do Termo. 

Art. 70. Será encerrado o procedimento administrativo quando verificado: 

I � a desistência expressa ou tácita do consumidor; 

II � o não comparecimento do consumidor à audiência conciliatória para a qual tenha sido previamente notificado 
ou intimado ou quando haja notícia nos autos de que essa ausência seja decorrente de composição prévia entre as 
partes, em contato direto, sem intermediação do órgão de defesa do consumidor; 
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III � ausência de elementos formais que autorizem sua continuidade; 

IV � incorreção nos dados de abertura do procedimento; 

V � abertura de casos em duplicidade; 

VI � registro de caso cuja natureza não permita acolhimento do pedido pelo órgão de defesa do consumidor; 

VII � por solicitação do consumidor ou de seu representante, na pendência de processo judicial civil ou criminal, 
onde se discuta direito ou interesse individual . 

Art. 71. O procedimento administrativo instaurado será classificado como reclamação não fundamentada, caso 
seu objeto não possa ser caracterizado como relação de consumo. 

Art. 72. O órgão de defesa do consumidor proferirá decisão, determinando, nos casos de reclamação 
fundamentada, atendida ou não, sua devida inscrição no cadastro de que trata o art. 44, da Lei n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Art.73. Da decisão que determina a inscrição no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, cabe recurso 
administrativo a ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação da decisão ou de sua ciência 
inequívoca, observadas as regras aplicáveis aos recursos. 

§ 1°. Entre o registro da reclamação individual ou coletiva e sua conclusão, será observado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por igual período em despacho motivado em função da 
complexidade do caso ou número de partes envolvidas.

 

SUBCEÇÃO II 

Da reclamação coletiva

Art. 74. Na hipótese de repetição de demandas individuais análogas, ainda que em seu estágio preliminar (emissão 
de CIP), que versem sobre um mesmo problema, relativamente a um mesmo fornecedor, indicando a possibilidade 
de existência de dano reiterado ou coletivo, os órgãos de defesa do consumidor poderão determinar a reunião dos 
feitos individuais em uma única Reclamação Coletiva, que terá no pólo ativo o próprio órgão. 

§1º. Da reunião dos feitos em Reclamação Coletiva, o fornecedor será intimado a fim de manifestar-se em 15 
(quinze) dias, conclusivamente: 

I � relativamente a cada uma das demandas individuais nela reunidas, no sentido de dar-lhes ou negar 
atendimento; 

II � de forma coletiva, quanto à conduta objeto da Reclamação. 

§ 2º. Os consumidores cujas demandas individuais tenham sido ali reunidas, bem como outras que venham a ser 
apresentadas, passarão a figurar nela como beneficiários, suas demandas serão apensadas aos autos da 
Reclamação Coletiva, para que seus casos possam ser individualmente avaliados e respondidos pelo fornecedor. 

§ 3º. Após análise de conveniência e oportunidade do órgão de defesa do consumidor, além da providência 
prevista no parágrafo anterior, outras podem ser adotadas, como por exemplo, a convocação de reunião com o 
fornecedor em cumprimento ao princípio da harmonização das relações de consumo. 
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§ 4º. Caso o objeto das demandas recorrentes seja verificada em diversos Municípios ou Estados, as providências 
adotadas poderão ser conjuntas sob a coordenação Estadual no primeiro caso, ou federal. 

Art. 75. Para fins de composição do banco de dados dos órgãos de defesa do consumidor, bem como do Cadastro 
de Reclamações Fundamentadas de que trata o art. 44 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, será mantido o 
caráter individual das reclamações. 

Art. 76. A Reclamação Coletiva tramitará por 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua abertura,
prazo prorrogável por igual período em função do volume, complexidade e resultados obtidos além 
da possibilidade de ajuste efetivo da conduta questionada.

§ 1º. Findo o prazo previsto no caput e, verificada a persistência da apresentação de demandas 
individuais análogas, poderá o órgão de defesa do consumidor individualmente, ou sob coordenação 
Estadual ou Federal:

I � Instaurar nova Reclamação Coletiva, nos mesmos moldes;

II - Processar individualmente as novas demandas;

III � Suspender o processamento administrativo dos casos individuais análogos àqueles reunidos na 
Reclamação Coletiva, sem prejuízo do registro dos mesmos, para fins de monitoramento do 
problema no mercado de consumo e de atualização do banco de dados do respectivo órgão de defesa 
do consumidor, caso em que os consumidores serão orientados sobre como proceder, por outras vias, 
visando a preservação de seus direitos, e sem prejuízo da adoção de medidas de caráter coletivo 
cabíveis em cada caso, quer no âmbito administrativo, quer no âmbito judicial.

Art.77. No caso de dois ou mais pedidos cumulativos, ou, na hipótese de caracterização de 
responsabilidade de mais de um fornecedor pelos eventos de que trate o caso, um mesmo
procedimento poderá reunir todas as partes envolvidas, gerando, por conseguinte, mais de um
registro no cadastro de que trata o art. 44 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

 

SEÇÃO II 

Do processo arbitral

Art. 78. Buscando dar cumprimento ao mandamento Constitucional da Defesa do Consumidor (art. 5º XXXII), 
através da harmonização das relações de consumo, da criação de meios alternativos de solução de conflitos e da 
proteção administrativa, os órgãos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, poderão adotar o procedimento 
arbitral previsto na Lei Federal 9.307 de 23 de setembro de 1996, como meio de resolução administrativa de 
conflitos de consumo. 

Art. 79. As pessoas capazes de contratar, poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos direitos 
patrimoniais disponíveis nas relações de consumo. 

Art. 80. Considerando o caráter de norma de ordem pública da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, a arbitragem 
de litígios de consumo será de direito e instaurada por compromisso, em observância ao comando do art. 51, VII 
da mesma lei. 
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Art. 81. Os fornecedores interessados em valer-se da arbitragem como forma de solução de conflitos de consumo, 
poderão procurar os Procons Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, a fim de celebrar compromisso arbitral. 

§1 . O compromisso arbitral, celebrado por iniciativa do fornecedor perante o órgão público de defesa do 
consumidor, representa seu aceite prévio desta via de solução de conflitos, perante todo e qualquer consumidor 
que opte por este procedimento. 

§ 2º. Os órgãos de defesa do consumidor elaborarão e divulgarão listas contendo o nome dos fornecedores 
participantes do procedimento arbitral de consumo. 

§ 3º. Os órgãos de defesa do consumidor, sob coordenação federal do DPDC, elaborarão selo distintivo da 
arbitragem de consumo, que poderá ser utilizado pelos fornecedores participantes do procedimento arbitral em 
suas peças publicitárias, oferta e apresentação de produtos e serviços. 

Art. 82. O consumidor que comparecer ao órgão de defesa do consumidor interessado em formalizar reclamação 
de consumo, será esclarecido a respeito do procedimento arbitral, podendo optar por ele, caso o fornecedor 
reclamado tenha celebrado compromisso arbitral prévio perante a administração. 

§ 1º. Antes de firmar o compromisso, o consumidor deverá ser minuciosamente esclarecido a respeito das 
conseqüências da decisão proferida pelo árbitro, especialmente sobre a possibilidade de oferecimento de recursos 
e o afastamento da jurisdição. 

Art. 83. O procedimento arbitral realizado nos órgãos públicos de defesa do consumidor, será necessariamente 
gratuito para o consumidor. 

Art. 84. O corpo de árbitros será composto de técnicos de defesa do consumidor lotados nos respectivos órgãos 
públicos de defesa do consumidor, podendo ser ampliado mediante convênio celebrado com outras entidades e 
órgãos públicos ou privados a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil, associação de peritos, contabilistas, 
câmaras de comércio e juntas comerciais. 

Art. 85. Aplica-se ao procedimento arbitral de consumo as mesmas regras de competência do art. 18 §1º desta 
portaria. 

Art. 86. As regras institucionais do procedimento arbitral de consumo a cargo dos órgãos públicos de defesa do 
consumidor serão elaboradas pelos interessados, sob coordenação federal do DPDC, em até 120 (cento e vinte 
dias) dias da edição desta portaria. 

SEÇÃO III 

Do processo administrativo sancionatório

Art. 87. O processo administrativo sancionatório de consumo regulado por esta portaria é atribuição exclusiva dos 
órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, assim entendidos como aqueles órgãos 
criados com o específico fim de atuação na defesa do consumidor, sejam eles pertencentes à Administração direta 
ou indireta nos diversos níveis de governo e pelo DPDC/MJ, seu Coordenador em nível federal. 

§ 1º. O processo sancionatório destina-se a apurar e punir as práticas infrativas contra as relações de consumo, 
através da aplicação das sanções previstas na Lei 8.078/90, além de outras já existentes ou que venham a ser 
criadas no exercício da competência legislativa concorrente em matéria de produção e consumo, nos termos do 
art. 24 da Constituição Federal. 
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§ 2º. O processo administrativo mediado poderá dar ensejo a instauração de processo sancionatório, que será 
instaurado concomitante ou após a conclusão deste, após juízo de conveniência e oportunidade do órgão de defesa 
do consumidor competente, desde que o objeto da reclamação possua caráter coletivo, lesão repetitiva ou de maior 
gravidade. 

Art. 88. Verificados os indícios de ocorrência de infração das normas de proteção e defesa do 
consumidor, será instaurado o procedimento para a sua apuração mediante lavratura de auto de 
infração. 

§1º. A lavratura do auto de infração poderá ser determinada de ofício pela autoridade competente do 
respectivo órgão de defesa do consumidor, basear-se em reclamação de consumidor, desde que 
presentes os requisitos de autoria e materialidade, ou ainda, mediante constatação de prática infrativa 
administrativa por agente público habilitado, vinculado aos quadros do respectivo órgão de defesa do 
consumidor e detentor de Cédula de Identificação Fiscal válida.

§2º. Antecedendo o processo sancionatório, pode o órgão público de defesa do consumidor instaurar 
Averiguação Preliminar, a fim de obter elementos de convicção.

Art. 89. O acusado será intimado da instauração do processo sancionatório podendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, oferecer impugnação:

I) indicando os fatos e fundamentos de sua inconformidade;

II) requerendo e indicando precisamente as provas adicionais pretendidas, com rol de testemunhas,
se oral, e assistente técnico e quesitos, se pericial. 

§ 1º - Toda a prova documental deve acompanhar a impugnação, o requerimento para a juntada 
posterior deverá conter os motivos da não disponibilidade dos documentos no prazo de defesa.

§ 2º - Instruída a defesa com todas as provas pretendidas, as alegações finais deverão dela fazer 
parte.

§3º. Havendo requerimento para produção de provas, a autoridade o apreciará em despacho 
motivado, podendo recusar as ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

§ 4º. As impugnações contra despachos e decisões interlocutórias serão decididas juntamente com o 
mérito da infração. 

Art.90. A apreensão de produtos ou objetos com a finalidade de constituição de prova administrativa, 
perdurará até a publicação da decisão definitiva no processo administrativo ou até o trânsito em 
julgado de ação que tenha por objeto a discussão sobre a imposição da penalidade, caso em que o 
processo administrativo ficará suspenso. 

Art. 91. Em caso de imposição de sanção pecuniária, o procedimento administrativo deverá ainda, 
ser instruído com as informações concernentes aos dados econômicos do acusado para os fins do 
disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que deverão ser apresentadas no prazo de 
defesa.
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§1º. - A condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta, apurada, de 
preferência, com base nos últimos doze meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, 
podendo a mesma ser estimada pelo órgão diante da recusa do fornecedor na sua apresentação.

§1º - A média da receita mensal bruta estimada pelo órgão de defesa do consumidor poderá ser 
impugnada no prazo de defesa, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes documentos:

a) Guia de informação e apuração de ICMS � GIA;

b) Declaração de arrecadação do ISS;

c) Declaração de crédito tributário federal � DCTF; e

d) Demonstrativo de resultado do exercício � DRE.

§ 2º - Na hipótese de fornecedor que desenvolva atividade de fornecimento de produto e serviço, será 
necessária a apresentação de documentos que comprovem a receita bruta auferida em ambas as 
atividades, observada a relação constante do parágrafo anterior.

§ 3º - A receita considerada será referente a do estabelecimento onde ocorrer a infração, salvo nos 
casos de infrações que atinjam outros estabelecimentos do mesmo titular, caso em que suas receitas
também deverão ser computadas.

Art.92. O acusado será intimado para:

I) Manifestar-se no prazo de 7 (sete) dias, sobre os documentos juntados aos autos pela autoridade se
maior prazo não lhe for assinado em função de sua complexidade;

II) acompanhar a produção das provas orais com antecedência mínima de 2 (dois) dias;

III) concluída a instrução, apresentar suas alegações finais no prazo de 7 (sete) dias;

Art.93. Antecedendo a decisão, os autos deverão ser encaminhados para manifestação da consultoria 
jurídica do órgão responsável pela instrução do processo.

Art.94. Após manifestação da Assessoria Jurídica, os autos serão encaminhados para decisão que 
deverá ser proferida no prazo máximo de 20 (vinte) dias e publicada no Diário Oficial da localidade 
do órgão julgador.

Art. 95. Da decisão caberá recurso.

Art. 96. No caso de penalidade pecuniária, o infrator será intimado por via postal a efetuar o 
pagamento por meio de ficha de cobrança bancária com vencimento no prazo de 30 (trinta) dias do 
envio.
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§ 1º. As multas recolhidas reverterão para a pessoa jurídica de direito público que impuser a sanção, 
ou para o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos, observada a legislação pertinente, bem como a
legislação de criação de cada órgão de defesa do consumidor.

§ 2º. Os órgãos públicos de defesa do consumidor podem, mediante convênio, fixar o percentual de 
repasse das multas recolhidas pelo órgão julgador ao órgão autuante, que não poderá ser superior a
50% (cinqüenta por cento) do valor recolhido.

§ 3º. Os débitos de sanções pecuniárias não recolhidos no prazo previsto no caput serão inscritos na 
dívida ativa do próprio órgão, do Município, do Estado, ou da União, conforme o caso para posterior 
cobrança executiva.

Art. 97. As intimações dos despachos e decisões, serão realizadas por meio de publicação no Diário 
Oficial ou jornal de circulação local.

Art.98. As petições poderão ser encaminhadas pelo acusado por via postal, sendo consideradas, para 
efeito de prazo, as datas de postagem.

Art. 99. No curso do procedimento, ou antes dele, a Administração poderá adotar medidas cautelares 
estritamente indispensáveis  à eficácia do ato final nos termos do parágrafo único do artigo 56 da Lei 
8.078/90.

Parágrafo único. Os procedimentos sancionatórios em que forem aplicadas medidas cautelares terão 
prioridade sobre todos os outros.

SUBCEÇÃO I

Dos Autos de Infração, Constatação, Notificação, Apreensão e Termo de Depósito 

Art. 100. Os autos de infração, de constatação, de notificação, de apreensão e o termo de depósito 
deverão ser impressos, numerados em série, renovados anualmente e preenchidos de forma clara e 
precisa, sem entrelinhas, rasuras ou emendas, contendo:

I) O auto de infração:

a) a qualificação completa do acusado;

b) local, data e hora de sua lavratura;

c) a narração da conduta infratora;

d) o dispositivo legal infringido;

e) a sanção aplicável;
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f) a assinatura do agente com indicação de seu cargo ou função e o número de sua Cédula de 
Identificação Fiscal;

g) o prazo e o local para a apresentação da defesa e se for o caso a determinação do 
cumprimento de medida cautelar;

h) identificação do órgão responsável pela lavratura do auto de infração e do órgão julgador com 
seus respectivos endereços.

 

II - O auto de constatação: 

a) a qualificação completa do acusado ou a identificação obtida pelo agente durante a realização 

do ato fiscalizatório; 

b) local, data e hora de sua lavratura;

c) a narração da conduta infratora;

d) a assinatura do agente com indicação de seu cargo, ou funcção e o número de sua Cédula de 

Identificação Fiscal;

e) identificação do órgão responsável pela lavratura do auto 

III - O auto de notificação: 

a) a qualificação completa do acusado; 

b) local, data e hora de sua lavratura;

c) descrição precisa do conteúdo das informações requeridas ao fornecedor;

d) local, data, hora e forma da apresentação das informações requeridas;

e) advertência de que o descumprimento da notificação enseja conseqüências previstas no art. 
55, § 4º da Lei 8.078 de 11de setembro de 1990;

f) a assinatura do agente com indicação de seu cargo ou função e o número de sua Cédula de 
Identificação Fiscal;

IV � O auto de apreensão e o termo de depósito:
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a) local, data e hora da lavratura;

b) o nome, o endereço, e a qualificação do depositário;

c) a descrição e a quantidade dos produtos apreendidos;

d) as razões e os fundamentos da apreensão;

e) o local onde o produto ficará armazenado;

f) a quantidade de amostra colhida para análise;

g) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação de seu cargo, função e o 
número de sua Cédula de Identificação Fiscal;

§ 1º. A narração da conduta infratora no auto de infração poderá ser feita de forma sucinta quando 
houver remissão ao auto de constatação, ou outra peça onde a conduta esteja descrita de forma 
detalhada, devendo uma cópia dessa acompanhar o auto de infração. 

 

TÍTULO IV  

DA PRESCRIÇÃO E GUARDA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS 

Art. 101. Prescreve em 5 (cinco) anos, a ação punitiva dos órgãos públicos de defesa do consumidor, no exercício 
do poder de polícia administrativo, com vistas a apurar infrações contra as relações de consumo. 

§ 1º. O prazo previsto no caput conta-se da prática do ato ou de sua cessação, em caso de infração continuada. 

Art. 102. Prescreve em um ano o processo administrativo sancionatório paralisado, pendente de decisão ou 
despacho, hipótese em que o arquivamento dos autos se dará de ofício ou mediante requerimento do interessado. 

Art. 103. Prescreve em 30 (trinta) dias o auto de constatação não convertido em auto de infração. 

§ 1º. Se o fato objeto de apuração na esfera administrativa também constituir fato típico, a prescrição não poderá 
ultrapassar o prazo previsto na lei penal. 

§ 2º. Prescreve em um ano o prazo para execução de decisão administrativa definitiva contada de sua publicação. 

Art. 104. Interrompe a prescrição: 

I � a intimação do ato de instauração do processo administrativo; 

II � qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, incluindo-se aqui as Cartas de Informação Preliminar 
e Averiguações Preliminares; 

III � a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta previsto na Lei 7.347 de 24 de julho de 1985. 
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Art. 105. A temporalidade da guarda de documentos e processos observará as seguintes regras:

I �Averiguação Preliminar � AP � pelo período mínimo de 02 (dois) anos a contar da data de seu 
arquivamento.

II � Os processos sancionatórios deverão ser guardados pelo órgão responsável pelo seu julgamento 
por período mínimo de 05 (cinco) anos a contar da decisão administrativa definitiva ou após o 
trânsito em julgado de demanda judicial individual, coletiva, executiva ou mandamental de mesmo
objeto.

III - A guarda da Carta de Informações Preliminares � CIP será feita pelo período mínimo de 2 (dois) 
anos, a contar da data de sua expedição.

IV - A guarda das reclamações será feita pelo período mínimo de 05 (cinco) anos a contar da
publicação da decisão definitiva ou do trânsito em julgado da decisão judicial que tenha por objeto a 
decisão ali proferida.

§1º. A temporalidade de guarda dos documentos encartados nos autos rege-se pelas regras dos
incisos I a IV acima.

 

TÍTULO V 

DO CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS E ARQUIVOS DE CONSUMO 

CAPÍTULO I 

DO CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS 

Art. 106. Para caracterização da reclamação fundamentada, apta a integrar o cadastro de que trata o 
art. 44, da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, será analisada a notícia ou ameaça de lesão 
apresentada, quanto à verossimilhança das alegações e quanto ao nexo de causalidade entre os fatos 
narrados e a lesão ou ameaça de lesão neles apontados, considerada procedente por decisão 
definitiva, não se exigindo, para tanto, a comprovação de sua efetiva ocorrência.

§ 1º. As informações do cadastro deverão ser objetivas, claras e verdadeiras, a respeito do objeto da 
reclamação, identificação do fornecedor e o atendimento ou não da reclamação pelo fornecedor;

§ 2º. Da decisão que determina a inscrição da reclamação no cadastro de reclamações fundamentadas, caberá 
recurso na esfera administrativa a ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua publicação; 

§ 3º. O recurso deverá ser interposto perante a autoridade imediatamente superior à que prolatou a decisão de 
que trata o parágrafo anterior. 

Art. 107. Os órgãos públicos de defesa do consumidor deverão providenciar a divulgação periódica dos cadastros 
atualizados de reclamações fundamentadas, registradas contra fornecedores. 
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§ 1º. O cadastro de reclamações fundamentadas será obrigatoriamente publicado no órgão de imprensa oficial 
local, devendo a entidade responsável dar-lhe a maior publicidade possível por meio dos órgãos de comunicação, 
inclusive eletrônica. 

§ 2º. O cadastro será divulgado com periodicidade mínima anual, sendo facultado ao órgão responsável pelo 
registro das reclamações, fazê-lo em período menor. 

§ 3º. Os cadastros deverão ser permanentemente atualizados, inclusive com anotação nos 
assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e 
que esteja sob pendência judicial ou amigável, nos termos da Lei 9.507 de 12 novembro de 1997.§ 4º. 
Os cadastros não poderão conter informações negativas sobre o fornecedor por período superior a 5 (cinco) anos 
contados da intimação da decisão definitiva. 

Art. 108. Os bancos de dados, arquivos e cadastros elaborados em cada órgão Municipal, Estadual, 
do Distrito Federal ou do DPDC, são de caráter público nos termos da Lei 9.507 de 12 novembro de
1997.§ 1º. Os cadastros e suas respectivas fontes são acessíveis a todos gratuitamente, vedada sua utilização de 
forma estranha à proteção, defesa e orientação dos consumidores. 

§ 2º. Os cadastros específicos de cada órgão municipal de defesa do consumidor serão consolidados em cadastros 
de âmbito estadual e estes em um cadastro nacional, aos quais se aplica o disposto neste CAPÍTULO, 
especialmente no que respeita à correção das informações, garantia de sua integridade e atualização permanente. 

§ 3º. Sem prejuízo da consolidação de que trata o parágrafo anterior, a primeira divulgação de qualquer cadastro 
de reclamações fundamentadas deverá ser sempre realizada pelo órgão responsável por sua elaboração. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ARQUIVOS DE CONSUMO 

Art. 109. Considera-se Arquivo de Consumo o conjunto de todas as consultas, reclamações e 
denúncias registradas nos órgãos públicos de defesa do consumidor.

§ 1º. Integra o arquivo de consumo o registro das consultas, queixas e denúncias registradas nos 
órgãos públicos de defesa do consumidor mesmo que não envolvam relações de consumo.

I � Em qualquer caso, a identificação do fornecedor consultado é condição para efetivação do 
registro que integrará o arquivo de consumo.

Art. 110. O acesso ao arquivo de que trata o art. antecedente será franqueado ao público em geral, e 
poderá ser operacionalizado através de consultas telefônicas, por meio eletrônico, fac-símile ou por 
quaisquer outros meios a critério de cada órgão de defesa do consumidor.

§ 1°. As informações a serem prestadas, na forma deste CAPÍTULO, versarão sobre apontamentos e 
registros objetivos do Arquivo de Consumo, sem a realização de qualquer juízo de valor sobre as 
práticas ou condutas comerciais dos fornecedores nele catalogados.

§ 2°. O Arquivo de Consumo não se confunde com o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, 
previsto pelo art. 44, da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
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Art. 111. Qualquer pessoa poderá requerer mediante solicitação por escrito, cópias das consultas e 
reclamações registradas nos órgãos públicos de defesa do consumidor.

§ 1°. A extração e o fornecimento de cópias estarão sujeitos à cobrança de emolumentos nunca 
superiores aos fixados pelo Poder Judiciário Estadual ou Federal no caso do DPDC.

 

TÍTULO VI 

DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE CONSUMO 

Art. 112. Cada órgão de defesa do consumidor individualmente, ou sob coordenação estadual ou 
federal conforme o caso, poderá instaurar Câmaras Técnicas, sobre temas e assuntos específicos, 
visando solucionar conflitos verificados no mercado de consumo.

§1º. As Câmaras Técnicas disporão de Regulamentos Internos publicados em Diário Oficial e 
funcionarão sob a presidência do dirigente do órgão de defesa do consumidor municipal, estadual ou 
federal participante.

Art. 113. A Câmara Técnica de Consumo é um colegiado, que pode ser integrado pelos órgãos 
administrativos de defesa do consumidor, pelas entidades representativas do respectivo segmento de
mercado, órgãos públicos das diversas esferas de governo e entidades civis de defesa do consumidor,
entre outras que, a juízo da presidência dos trabalhos possa contribuir para a o atingimento dos fins 
propostos.

Art. 114. São objetivos da Câmara Técnica de Consumo: 

I) promover a aproximação entre o órgão de defesa do consumidor com as entidades; 

II) representativas dos setores de mercado, visando harmonização de interesses; 

III) promover o acompanhamento e o estudo das relações de consumo visando a segurança dos 
consumidores; 

IV) estudar, discutir e apresentar alternativas de prevenção de conflitos coletivos de consumo; 

V) implementar políticas educativas, dirigidas prioritariamente a educação informal; 

VI) subsidiar e encaminhar medidas administrativas e judiciais sempre que necessário. 

 

 

3.5.12. Anteprojeto de lei � proposta de alterações no Código de Defesa do Consumidor 
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Anteprojeto de Lei nº......., de ..... de ......

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 

 

Art. 1º. O § 2º do artigo 26 fica acrescido do seguinte inciso IV: 

(...) IV � a reclamação comprovadamente formulada perante os órgãos públicos de defesa do consumidor.� 

Art. 2º. O artigo 44 da Lei 8.078/90 fica acrescido dos seguintes parágrafos: 

§1º. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão ainda, cadastros atualizados das sanções aplicadas no 
mercado de consumo, devendo torná-lo público com periodicidade mínima anual. 

§2º. São requisitos mínimos da divulgação: o seu motivo, se o auto de infração foi julgado subsistente, 
parcialmente subsistente ou insubsistente e a sanção aplicada. 

Art. 3º. Fica revogado o § 3º do artigo 55 e acrescido dos seguintes §§ 5.º, 6.º, 7º e 8º: 

(...) § 5º. O não atendimento a intimação para comparecimento em audiência conciliatória nos órgãos 
oficiais do SNDC importa confissão quanto aos fatos alegados pelo consumidor. 

§ 6º. Prescreve em 5 (cinco) anos, a pretensão punitiva dos órgãos públicos de defesa do consumidor, no exercício 
do poder de polícia administrativo, com vistas a apurar infrações contra as relações de consumo, contado da 
prática do ato ou de sua cessação, em caso de infração continuada. 

§ 7º. Prescreve em um ano o processo administrativo sancionatório paralisado, pendente de decisão ou despacho, 
hipótese em que o arquivamento dos autos se dará de ofício ou mediante requerimento do interessado. 

§ 8º. Se o fato objeto de apuração na esfera administrativa também constituir fato típico, a prescrição 
administrativa conta-se pelo prazo da lei penal. 

Art. 4º. O atual parágrafo único do artigo 57 fica renumerado para § 1º e acrescido de § 2º com a seguinte 
redação: 

(...) § 2º. A condição econômica deverá ser declarada pelo interessado, podendo ser estimada na sua 
falta ou recusa ou arbitrada no caso de sua inaceitabilidade.

Art. 5º. O parágrafo único do art. 56 fica renumerado para §1º. e acrescido do seguinte § 2º: 

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 

Get yours now!



(...) § 2º. A competência para instauração do processo será do órgão de defesa do consumidor localizado no 
domicílio do infrator ou no local da consumação da infração administrativa. 

§ 3º. Instaurado mais de um processo administrativo por órgãos de defesa do consumidor distintos, para apuração 
do mesmo fato, imputado ao mesmo fornecedor, será competente o órgão que primeiro intimar o autuado da 
lavratura do auto de infração. 

Art. 6º. Esta lei entra em vigor 30 (trinta) após publicada no D.O.U.. 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 
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