
 
EVENTO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO CONSUMIDO R 

 
 
O Presidente do Conselho de Consumidores da Copel e Membro da Novaapc Ricardo 

Vidinich , a convite do Secretário Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério 
da Justiça – Senacon/MJ foi à Brasília no dia 12 de março para discutir o futuro das 
relações de consumo e participar das comemorações realizadas pelo Ministério. 

 

 
Vidinich com o Secretário Luciano Timm 

 
No evento, além da comemoração do dia Mundial do Consumidor que é celebrado em 

15 de março, foram discutidos importantes pontos que afetam as modernas 
relações de consumo.  

 
Uma mudança significativa implementada pela Senacon/MJ é o projeto “Capacitação” 

no qual a Escola Nacional de Defesa do Consumidor – ENDC desenvolve cursos 
em EaD – Ensino a Distância – para os atendentes das empresas que fornecem 
produtos e serviços. Em 2019 foram aprovados 6.171 alunos dos mais diversos 
setores. 

 
Em atitude motivadora as empresas com mais participantes aprovados nos cursos 

foram homenageadas pela Senacon/MJ. Pela ordem foram: 1º Sansung; 2º) Via 
Varejo; 3º) Oi; 4º) Sky e 5º) Itaú. São homenagens como esta que reconhecem as 
empresas que procuram se desenvolver para melhor atender seus consumidores 
que geram motivação para a melhoria continua. 

 
 
 

REPRESENTANTE DA UNCTAD/ONU EXPÕE VERTENTES PARA BA LIZAR AÇÕES DE 
GOVERNO 

 
 
No evento também foram expostas, pela representante da UNCTAD/ONU, as duas 

principais vertentes que devem balizar as ações de governo para reduzir a 
assimetria de informações entre os fornecedores de bens e prestadores de serviço 
e os consumidores: 

 



1ª é a proteção de direitos dos consumidores mediante a aplicação do rigor da lei  
contra as empresas infratoras. 

 
2ª é o empoderamento  dos consumidores através da informação, educação e 

constituição de  associações  de consumidores para um comportamento ativo 
de exercer direitos. Algo que a NovAAPC faz com muita propriedade para 
participantes da Fundação Copel que é uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar. 

 

 
 

 
 

LANÇAMENTO DO LIVRO “PLANOS DE SAÚDE E RELAÇÕES DE CONSUMO” 
 

 
Também foi lançando o livro “Planos de Saúde e Relações de Consumo”, elaborado 

pela ENDC e UNB, onde contextualiza o setor, trata da regulação de saúde 
complementar, explora os diretos dos consumidores de planos de saúde, as 
questões de atendimento ao consumidor e as soluções extrajudiciais de conflitos 
em saúde suplementar. O link para acesso ao livro é 
www.defesadoconsumidor.gov.br/portal/biblioteca/93-conteudos-diversos. 

 

 
 
 

 

 
SENACON E OS SETORES MAIS DEMANDADOS NOS INSTRUMENT OS DE DEFESA 

DOS CONSUMIDORES 
 

 
A Senacon em seu balanço anual apresentou os setores mais demandados nos dois 

grandes instrumentos de defesa existentes o SINDEC – Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor que agrega os serviços de todos os Procons e o 
consumidor.gov , plataforma eletrônica no qual o consumidor efetua sua 
reclamação diretamente no sistema e, ato contínuo, os fornecedores respondem 
também diretamente ao consumidor que dá sua análise em retorno.  Foram 780 mil 
atendimentos na plataforma consumidor.gov e 2,6 milhões de atendimentos no 
SINDEC realizados por Procons de 26 estados e de 536 municípios. 

 



 
 

O Segmento de Energia Elétrica tem a 4ª posição no SINDEC sendo ultrapassada pelo 
Transporte Aéreo no consumidor.gov. Este efeito se dá pois a ANAC só recebe 
reclamações pelo sistema consumidor.gov.  

 
Outro item discutido foi a questão de RECALL de produtos que apresentaram defeitos 

e foram objeto de amplo e geral conserto. 
 
 

 
 
A maior quantidade de Recall no Brasil ocorreu no ano de 2011 onde foram objeto de 

reparação 35 milhões de produtos nos mais variados setores. 
 
 
 

A POLÊMICA DO SUPER ENDIVIDAMENTO 
 

 
Um item bastante polêmico e fruto da excessiva facilidade de crédito é a questão do 

“Super Endividamento” que atinge todas as classes de poder aquisitivo e tem 
significativa participação em contas consignadas, principalmente de aposentados. 
Dados apresentados pela Defensoria Pública do Rio mostram que 45,65% dos 
super endividados se encontram na faixa etária de mais de 60 anos e 41,80% se 
concentram em créditos consignados. 

 
Sobre esta questão se sobrepõem as ofertas de comércios e automóveis que geram 

créditos suplementares e consequente comprometimento de renda sem análise da 
real capacidade de pagamento.  

 

Sindec Setor Consumidor.gov

25,6% Telecomunicações 36,9%

21,9% Serviços Financeiros 24,3%

8,3% Com. Eletronico e Varejo 8,2%

6,0% Energia Elétrica 1,5%

1,3% Saúde Suplementar 0,6%

 Transp. Aéreo 6,1%

Segmentos mais Demandados 2019

Nº Produtos Recalls

17.315.321    151

Alimentos 8.487.709      2

Medicamentos 6.598.723      6

Automóveis 2.005.005      108

Eletrodomésticos 94.325            4

Motocicletas 42.629            10

Brinquedos 25.013            2

Caminhões e Onibus 22.394            5

Cosméticos 1.988               1

Esporte Lazer 19.356            2

Higiene Pessoal 18.256            2

Acessórios 4.215               4

Peças 1.530               1

Bicicletas 1.113               2

Setor Objeto de 

Recall



As altas taxas de juros embutidas também contribuem exponencialmente para o super  
endividamento. 

 
OS RECURSOS DO FDD – FUNDO DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 

 
Outra discussão importante foi sobre o FDD - Fundo Defesa dos Direitos Difusos que 

tem origem em multas sobre as empresas e é aplicado através de editais públicos 
ao qual podem participar os órgãos e pessoas jurídicas de direito público estaduais 
e municipais, bem como consórcios público com finalidade de implantar projetos de 
reparação de bens e direitos relacionados ao meio ambiente; ao consumidor; ao 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; à ordem econômica e a 
outros interesses difusos e coletivos. 

 
 
 

 
 
 
 
O FDD como vários fundos no Brasil também está contingenciado e o valor 

arrecadado desde  1999, sem atualização, é de R$ 3,9 bilhões enquanto só foram 
aplicados R$ 1 bilhão. 

 
O uso, também muito questionável, se dá em 5 eixos: 
 

I – Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio ambiente; 

II – Proteção e defesa do consumidor; 

III – Promoção e defesa da concorrência; 

IV – Patrimônio cultural brasileiro; 



V – Outros direitos difusos e coletivos (igualdade racial; acessibilidade; proteção de 
vulneráveis; igualdade de gênero; combate à violência contra a mulher; projetos 
de natureza trabalhista e patrimônio público). 

 

 
 

Toda informação do uso de recursos do FDD é pública, mas o que se observa é um 
uso muito elevado em aparelhamento de órgãos do governo, entre eles 
equipamentos para polícia rodoviária, portal do CNJ e muitos recursos para 
museus e não apenas em projetos que beneficiem prioritariamente a defesa do 
consumidor constante nos itens II e III.  

 
Boas ideias merecem ser transformadas em bons projetos para benefício dos 

consumidores e compete a cada cidadão e entidade o estímulo ao uso eficiente 
desses recursos. 

 
 
 

O COMBATE AOS PRODUTOS PIRATAS 
 

 
Finalizando foram discutidas as questões de combate a “produtos piratas”. Este 

combate repercute em outras esferas já que em geral a pirataria está associada ao 
contrabando, furto, roubo, corrupção, homicídios, lavagem de dinheiro e 
sonegação. Sem deixar de considerar que afeta a concorrência empresarial justa, a 
geração de empregos e muitas vezes envolvem produtos e serviços perigosos e 
nocivos à saúde. 

 
Alguns números das apreensões da Receita Federal no ano de 2019 mostram o 

tamanho do problema: 
 

• Cigarros 170 milhões de maços; 
• Óculos de sol 1milhão de unidades; 
• Medicamentos 253 mil unidades; 
• Eletroeletrônicos 4milhões de unidades; 
• Informática 1,4milhões de unidades; 
• Calçados esportivos 136 mil unidades; 
• Valor estimado R$ 2,3 bilhões. 

 

Investidos FDD R$ milhões %

I –  Meio Ambiente 279,5               27%

II – Consumidor 108,1               11%

III – Ordem Econômica 44,6                 4%

IV – Patrimônio cultural 378,2               37%

V – Outros  211,8               21%

Total 1.022,2           100%

Contigenciado 2.905,1           284%



 
 

O setor produtivo estima perda anual de R$ 190 bilhões com a pirataria, contrabando e 
delitos correlatos. 

 
 
 

O DIA MUNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
 

 
O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor tem origem na mensagem especial do 

presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, encaminhada ao Congresso em 15 
de março de 1962, pedindo proteção aos interesses dos consumidores 
americanos. Principalmente contra monopólios e controle de qualidade de comidas, 
drogas e cosméticos. Nela Kennedy contextualiza: “Todos nós somos 
consumidores”. “Todos temos o direito a proteção contra propaganda enganosa, 
contra remédios inseguros e escolha de produtos a preços competitivos”. 

 
Depois de 23 anos da ação de Kennedy, em 1985, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas (ONU) adotou o dia 15 de março como o Dia Mundial do Consumidor, tendo 
como base as Diretrizes das Nações Unidas, dando legitimidade e reconhecimento 
internacional para a data criada por Kennedy. 

 

 
 
Pauta do evento: COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR 
 
- Mesa de Abertura 

- Cooperação Técnicas e Lançamento de Obra 

- Conferência de Abertura 

• Maria Teresa da Piedade Moreira – Diretora de Política de Concorrência e 
Proteção ao Consumidor 

• Juliana Oliveira Domingues – Diretora do Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor 

- Balanço Senacon 

- Painel I: Super Endividamento 



• Andrey Vilas Boas de Freitas - Coordenador Geral de Estudos e Monitoramento 
de Mercado da Senacon 

• Patrícia Cardoso Maciel Tavares - Presidente da Comissão de Direito de 
Defesa do Consumidor do Colégio do Condege 

• Carolina Gabriele Spinardi Pinto – Juíza Coordenadora do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc Bancário de Curitiba). 

- Atuação do Fundo Direitos Difusos no Fomento de Projetos (FDD): 

• Adriana Cristina Dullius – Presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de 
Defesa dos Direitos Difusos 

- Combate à Pirataria na Defesa do Consumidor 

• Guilherme Vargas da Costa – Secretário-Executivo do Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. 

- Considerações Finais: O Futuro da Defesa do Consumidor 

• Luciano Benetti Timm - Secretário Nacional do Consumidor 

 


