


comum encontrar um asterisco minúsculo informan
do sobre a impossibilidade de usufruir alguns serviços. 
Seria necessário completar um tempo determinado 
de adesão para contar, por exemplo, com a oportuni
dade de internação. Além disso, algumas cláusulas não 
informavam corretamente sobre os procedimentos e 
as coberturas assistenciais. Quando necessitavam, os 
consumidores se deparavam com impedimentos nos 
contratos. Nada podiam fazer. 

Reclamações sobre serviços mal prestados ou não 
fornecidos também eram comuns. Quando o telefo
ne era quase um artigo de luxo, a Telecomunicações 
de São Paulo (Telesp) topou o desafio de buscar no
vos clientes. Qualquer consumidor poderia parcelar 
uma linha telefônica em até 24 vezes. A demanda 
aumentou e o atendimento falhou. Os clientes adqui
riam a linha, mas demoravam um longo período para 
vê-la instalada. Depois de tanto reclamar, restava a eles 

apelar à Justiça. Mas nessa época mesmo os órgãos de 
defesa do consumidor sofriam com a falta de recursos 
eficientes de proteção. 

PRIMEIROS TIJOLOS 
Para reverter insatisfações e injustiças como essas, 

alguns parlamentares deram uma mãozinha. Em ple
no período de regime militar, o deputado da Aliança 
Renovadora Nacional -Arena, Nina Ribeiro, ajudou a 
construir os primeiros alicerces de proteção ao consu
midor. Em 1971, conseguiu a aprovação do Conselho 
de Defesa do Consumidor. Ainda não era nada gran
dioso, mas a lei já previa algumas regras de durabilidade 
de produtos de autopeças e eletroeletrônicos, regras 
de segurança para automóveis e fabricação de medica
mentos. Na época, a deputada alegava que as indústrias 
fabricavam produtos de baixa qualidade deliberada
mente. Lâmpadas que deveriam durar um ano, dura
vam apenas uma semana. Motoristas de carros tinham 
de trocar inúmeras vezes algumas peças frágeis. O órgão 
trouxe um mínimo de ordem e segurança aos consumi
dores brasileiros. 

Alguns anos depois, em 1975, o Estado de São 
Paulo deu os primeiros passos rumo à consolidação 
dos direitos do consumidor. O agrônomo Pérsio 
de Carvalho Junqueira constatou com espanto a 
grande quantidade de consumidores que reclamava 
sobre empresas e serviços em veículos de comuni
cação. Teve então a ideia de montar um grupo para 
debater as questões relacionadas ao consumo. Re
passou a proposta ao governo paulista, e em 1976 
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nascia o primeiro órgão público de proteção ao con
sumidor do Brasil. 

Como atua ainda hoje, o Procon tentava promover 
uma conciliação entre consumidor e fornecedor. Lida
va apenas com casos individuais. Sem uma legislação 
específica, o órgão fazia uso dos recursos dos Códigos 
Civil e Comercial. "Quando o problema era grave e real
mente tinha questão de abuso, analisávamos essas legis
lações existentes e dávamos um parecer", conta Marcelo 
Sodré, assessor jurídico do Procon em 1985. Se ainda 
assim não houvesse acordo, o caso era encaminhado ao 
Ministério Público (MP). 

Quando outros órgãos de defesa do consumidor 
começaram a se espalhar por todo o Brasil, o Ministério 
da Justiça percebeu que era hora de criar um departa
mento especial. Em 24 de julho de 1985, o Conselho 
Nacional de Defesa do Consumidor ( C N D C ) surgiu 
para auxiliar essas entidades ao criar formas de promo
ção financeira e técnica para elas, propor medidas para 
ampliar os meios de proteção ao consumidor, rever nor
mas e coordenar e unificar as ações dos organismos de 
defesa do consumidor dispersos pelos ministérios. 

Desse conselho faziam parte os ministros da Agri
cultura, Saúde, Desburocratização, Fazenda, Indústria 
e Comércio, secretário do Programa Nacional de Des
burocratização, presidente do Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária (Conar), dirigentes 
de entidades privadas e públicas estaduais de defesa do 
consumidor e um funcionário do Mnistério Público 
envolvido com a área. Era um grupo grande e geral que 
conseguiu agregar várias partes concernentes às rela
ções de consumo. 

Um dia depois da criação do C N D C , uma lei volta
da aos direitos do consumidor somou-se aos alicerces 
existentes. Ada Pellegrini Grinover, professora de direito 
da Universidade de São Paulo, e o jurista Kazuo Wata-
nabe construíram a Lei da Ação Civil Pública ("Disci
plina a Ação Civil Pública de responsabilidade por da
nos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico") ou lei dos direitos difusos. 

Desde então o Ministério Público, os Estados e os 
municípios podem entrar com ações em casos que 
prejudiquem um grupo de pessoas. Empresas públicas, 
fundação ou associações cuja finalidade institucional 
estivesse ligada à proteção do meio ambiente, consumi
dor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico também ganharam esse direito. 
Com a lei, qualquer pessoa (prejudicada ou não) po
deria provocar a ação do MP. Era uma vitória. Órgãos 
públicos e sociedade ganharam autonomia para agir 
diante de casos de interesses coletivos. 

Dois anos depois, o Procon ganhou companhia. 
Sem o caráter estatal, o Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor - Idec surgiu sem fins lucrativos e 
com outro ideal. Não queria apenas atuar no plano 
individual. Mirava as demandas coletivas, com o obje
tivo de influenciar políticas públicas, como diretrizes 
ambientais e educacionais. "Não adianta só atender 
a centenas de solicitações iguais sem criar regras. Se 
criar um mecanismo para atender ao coletivo fica 
mais fácil", explica Marilena Lazzarini, uma das funda
doras da instituição. 
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Cada pedaço do alicerce construído fortalecia o 
consumidor, mas ainda não era suficiente. "A lei de 1985 
garantiu proteção coletiva. Mas ainda não havia uma lei 
de direito material, específica para todos os direitos do 
consumidor", afirma Sodré. Faltava um direcionamento 
para fornecedores e consumidores. Era necessário criar 
um conjunto de regras para as relações de consumo. 

O BRASIL DA DÉCADA DE 80 
Redemocratização, abertura política, globalização. 

A década de 80 marcou o fim da ditadura no Brasil e 
anunciou mudanças nas políticas econômicas e sociais 
do País. A eleição de Tancredo Neves, em 1985, por 
meio de votações indiretas - apesar dos esforços em 
prol das Diretas-Já - encheu os democráticos de espe
rança. Era o fim do regime militar, o fim da repressão, o 
retorno da participação popular na escolha dos cami
nhos tomados pelo País. As mudanças eram iminentes. 

Com o falecimento de Tancredo, José Sarney assu
miu interinamente a presidência do Brasil. A situação eco
nômica passava por um momento delicado. O índice de 
inflação havia ultrapassado a casa de 200% no último ano 
do governo militar. Em 1986, quando os índices previam 
um aumento de 400% nos preços, o presidente anunciou 
a substituição do cruzeiro pelo cruzado. 

Dessa vez a política seria diferente, nada de elevar 
as taxas de juros. O Plano Cruzado congelou o preço 
dos produtos, cortou três zeros do antigo cruzeiro, es
tabeleceu que as aplicações financeiras só renderiam 
com os juros de mercado, e os salários seguiriam com 
aumentos baseados na inflação semestral média - o que 
rendeu um bônus de 8 a 15%. 

C o m as medidas, a população encheu o bolso de 
dinheiro e saiu às compras. Em pouco tempo os pro
dutos começaram a desaparecer das gôndolas dos 
supermercados. A indústria nacional não dava mais 
conta da demanda. Para reabastecer o varejo, o go
verno lançou mão do protecionismo e abriu as por
tas para importação de alimentos. Daquele momen
to em diante a indústria brasileira passou a disputar o 
mercado com os produtos estrangeiros. 

No âmbito político, a transição de governo também 
exigia mudanças. A enxurrada de Atos Institucionais 
estipuladas pelo governo militar embutiu na Constitui
ção uma dezena de regras repressivas. Não fazia senti
do mantê-las frente à nova ordem democrática. Uma 
Assembléia Nacional Constituinte foi montada para 
criar uma nova Constituição Federal ao Brasil. 

Com tantas mudanças engatilhadas, seria natural 
aproveitar o momento para propor a ideia de uma le
gislação específica sobre relações de consumo. Con

quistar o apoio dos empresários era também uma 
questão de tempo. Com a concorrência aberta, criar 
argumentos a favor da qualidade dos produtos e ser
viços era uma maneira de superar os produtos impor
tados. "A indústria brasileira não estava preparada, o 
código seria ferramenta para aperfeiçoar as relações de 
consumo" justifica Alfredo Lobo, diretor de qualidade 
do Inmetro. Assim, em 1987, enquanto a nova consti
tuição ainda era discutida, representantes do Procon, 
Mnistérios Públicos de todo o País, e advogados, via
jaram até Brasília para levar ideias a fim de colocar a 
defesa do consumidor como direito constitucional. 

Promulgada em 5 de outubro de 1988, a nova cons
tituição entregou ao Estado a obrigação de promover 
na forma da lei a defesa do consumidor. E dizia mais: o 
Congresso Nacional teria 120 dias para elaborar o Có
digo de Defesa do Consumidor. Era hora de arregaçar 
as mangas, reunir os órgãos de defesa e juristas e cons
truir uma proteção sólida para o cliente. 
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A S A G A D O R A S C U N H O 
Antes mesmo da promulgação da constituição, o 

C N D C agiu. Em junho de 1988, cinco juristas foram 
convocados para elaborarem D anteprojeto do Código 
de Defesa do Consumidor. Ada Pellegrini Grinover, na 
presidência, José Geraldo Brito Filomeno, na vice-pre
sidência, e Zelmo Denari, Kazuo Watanabe e Daniel 
Fink formaram o time. De julho até novembro daquele 
ano trabalharam todos na construção do texto de pro
posta de legislação. 

A Comissão de Juristas ganhou ajuda do Procon e 
do Idec. Naquele ano, ambos os órgãos criaram uma es
pécie de cartilha de orientação com os problemas mais 
recorrentes e como atuar diante deles. A partir desses 
documentos foi possível constatar quais eram as partes 
mais problemáticas. 

Ligada aos acontecimentos do exterior, a equipe se 
ateve à lei-tipo aprovada pela Organização das Nações 
Unidas em 1987. Numa reunião em Montevidéu, no 
Uruguai, a O N U definiu um modelo de lei sobre di
reitos do consumidor. Especificou em quatro artigos 
o que e quem são consumidores e fornecedores, o que 
são serviços, e determinou os direitos básicos do consu
midor - proteção da vida, saúde e segurança; proteção 
contra publicidade enganosa, e outros. "Serviu como 
um chassi de ônibus, para que depois cada país mon
tasse a lei própria de acordo com as necessidades locais", 
conta Filomeno. Essa foi a primeira parte incorporada 
ao anteprojeto. 

Eles estudaram também leis existentes em outros 
14 países. Pela Europa e América do Norte já havia al
gumas experiências, mas era preciso adaptá-las à reali
dade brasileira. Ao contrário dos exemplos existentes, 
a comissão optou por uma lei de princípios. A ideia 
era tratar genericamente de todos os temas. Nada de 
ramificar em setores. "Não é uma lei esparsa, não trata, 
por exemplo, de problemas específicos de passagem de 
ônibus ou consórcio. Mas há meios para defender pro

blemas desses setores", explica Marcelo Sodré. Quando 
a primeira versão ficou pronta, a comissão abriu diálo
go com advogados e sociedade em geral. A primeira 
reunião aberta foi em Vitória, no Espírito Santo. "Foi 
muito engraçado, ninguém entendia muita coisa. Foi 
pouco proveitoso porque a ideia ainda era muito nova 
e ninguém estava preparado para discuti-la", relembra 
Ada Pellegrini. Naquela ocasião, a apresentação não 
agregou nenhum item memorável. 

Pouco tempo depois, a cidade de São Paulo aco
lheu a comissão para outro espaço de debate. Dessa 
vez o diálogo rendeu bons frutos. Até então a comis
são havia decidido adotar a responsabilidade por cul
pa. Ou seja, o fornecedor seria considerado respon
sável ou culpado somente se fosse comprovado que 
agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Em 
meio aos debates, o grupo mudou de ideia. Seria me
lhor inverter o ônus da prova, adotar a responsabilida
de objetiva. O fornecedor já entra no processo como 
culpado e tem de provar a inocência, se for o caso. O 
consumidor não precisaria mais provar a falha do for
necedor, como acontecia antes. 

Esse ponto esteve no topo das polêmicas sobre o 
C D C durante os meses de elaboração do anteproje
to. Empresários temiam o poder excessivo atribuído 
aos consumidores e sentiam-se lesados. Na argu
mentação, a comissão aproveitou o momento de 
abertura do mercado. Para vencer a concorrência, era 
essencial às empresas adotarem padrões de qualida
de. "Eles tinham de lembrar que existe concorrência 
e só fica no mercado quem der um bom atendimen
to, quem tiver qualidade", comenta Maria Inês Dolci, 
assessora jurídica do Procon naquela época. Depois 
de muito diálogo, a comissão conseguiu reverter o 
jogo e conquistou a adesão dos grupos 

Não era esse o único entrave para a aprovação do 
código. Alguns setores não aceitavam as delimitações 
da lei. O Conar bateu o pé. Não havia porque estipular 



limites para a propaganda. O setor imobiliário também 
era contrário à legislação. Mas aos poucos, as ideias co
meçaram a mudar. "Era um debate muito bom. Faláva
mos, rebatiam e então surgia uma conciliação", conta 
Filomeno. "Conseguimos mostrar que o código seria 
uma mola propulsora do próprio desenvolvimento 
econômico e social do País". 

Em 4 de janeiro de 1989, a comissão concluiu o tra
balho. Outros nomes importantes atuaram na constru
ção do anteprojeto, como Herman Benjamin e Nelson 
Nery Jr. Repassaram o texto ao Conselho Nacional de 
Defesa do Consumidor e, a partir daquele momento, a 

Comissão de Juristas com a missão cumprida deixou 
de existir. O C N D C publicou o texto no "Diário Ofi
cial", e Paulo Brossard, ministro da Justiça, recebeu em 
mãos a proposta de lei. Restava esperar a tramitação no 
Congresso Nacional. 

PELOS PERCALÇOS D O G O V E R N O 
120 dias. Era esse o prazo que o governo teria para 

montar uma comissão e elaborar o Código de Defesa 
do Consumidor. Criada com antecedência, o grupo 
concluiu o projeto três meses após a promulgação da 
nova constituição. Se passasse pelo crivo dos deputados 
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e senadores dentro de um mês, o prazo estipulado seria 
cumprido. Mas não foi o que aconteceu. 

"O ministro recebeu o projeto e sentou em cima 
dele, não fez nada, absolutamente nada", conta Marcelo 
Sodré. Com a inatividade do ministro, o projeto cor
reu pelas mãos dos deputados. Algumas partes foram 
apresentadas, parcialmente modificadas ou não, como 
projetos isolados, e a autoria, por vezes, era reivindicada 
pelos deputados. 

Apesar de extinta, a Comissão de Juristas continu
ava atuando nos bastidores. Reviu alguns trechos do 
anteprojeto e acatou as sugestões dos membros do 
C N D C e ao texto substitutivo elaborado pelo Ministé
rio Público. Com um texto mais completo, o deputado 
Mche l Temer levou o anteprojeto para ser apresentado. 

O Senado tomou a frente da Câmara dos Deputa
dos e tratou dos projetos relacionados aos direitos do 
consumidor. No dia 9 de maio de 1989 foi constituída 
no Senado uma comissão mista responsável pela elabo
ração do Projeto do Código de Defesa do Consumidor. 
Não apenas esse projeto passava pelos trâmites legisla
tivos. Outros projetos cujo conteúdo fora extraído do 
texto feito pela comissão também estavam em votação. 
Havia também um texto substitutivo elaborado pelo 
deputado Geraldo Alchnin. Para unir e consolidar tudo 
o que havia em discussão, o relator da comissão mista 
pediu o auxílio de Ada Pellegrini, Antônio Herman 
Benjamin e Nelson Nery Junior. 

Depois da junção dos projetos e das modificações 
geradas por meio de debates e audiências públicas, a 
comissão mista publicou o projeto no dia 4 de dezem
bro de 1989. O C D C ficou dividido em três grandes 
partes: tutela civil (interpretação dos direitos, questões 
de publicidade, oferta, responsabilidade objetiva), parte 
administrativa (como multas e intervenções, entre ou
tros, que seriam definidas pelo Procon), e a parte penal. 
Segundo os mentores do código, apesar das discussões 
e questionamentos, as principais partes daquele primei
ro anteprojeto foram mantidas. 

Até a aprovação, novos procedimentos surgiram. 
Foram mais emendas e mais votações dentro da comis
são. Faltava apenas passar pelo aval presidencial. No dia 
11 de setembro de 1990, o presidente Fernando Collor 
de Mello aprovou o projeto. O C D C entrou em vigor 
seis meses depois, no dia 11 de março de 1991. Cabia 
agora às empresas se adaptarem à nova realidade. 

NA PRÓXIMA EDIÇÃO DA CONSUMIDOR MODERNO, O 

LEITOR CONHECERÁ MAIS U M CAPÍTULO DOS 2 0 A N O S 

DO C Ó D I G O DE DEFESA DO C O N S U M I D O R SERÁ A V E Z 

DE A C O M P A N H A R A EVOLUÇÃO: O IMPACTO NA SOCIE

D A D E BRASILEIRA, AS PRINCIPAIS CONQUISTAS E FATOS 

QUE INTERFERIRAM NA VIDA DO CONSUMIDOR E O A M A 

DURECIMENTO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. 
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Fonte: Consumidor Moderno, São Paulo, ano 15, n. 150, p. 72-80, ago. 2010.




