
Parabéns Para o CDC 
 
Código de Defesa do Consumidor completa 14 anos e comemora conquistas. Apesar disto, muitos 
consumidores ainda deixam de reclamar.  
   
Até duas décadas atrás comprar um produto e perceber só depois que o ele estava estragado ou 
tinha algum defeito era apenas o início de um aborrecimento. Além disso, na maioria das vezes o 
consumidor saía perdendo. Apesar de nas décadas de 70 e 80 já existirem leis que protegiam o 
consumidor, como a Lei da Ação Civil Pública e o próprio Código Civil, que permitia o ingresso no 
Ministério Público, por desconhecimento muitos consumidores não buscavam os seus direitos. Mas 
a mentalidade do consumidor começou a mudar em setembro de 1990 com a criação do Código 
de Defesa do Consumidor.  
 
Hoje, com a atuação do Ministério Público e dos Procons estadual e municipal, além da 
mobilização das entidades da sociedade civil organizada, como as Organizações Não-
Governamentais, a população já está mais consciente dos seus direitos e sabe que vale a pena 
reclamar. Entretanto, de acordo com o advogado Adriano Barbosa do Curso Professor Luiz Carlos, 
especialista em Direito do Consumidor, apesar de amparados por lei específica, muitos 
consumidores que são lesados ainda não buscam os seus direitos. 
 
O advogado lembra que os consumidores podem recorrer aos Procons que são os órgãos oficiais 
locais e atuam junto a comunidade. ´´Os órgãos de defesa do consumidor orientam as pessoas e 
encaminham as reclamações dos consumidores. Mas muitos casos que não são resolvidos pelo 
órgão vão parar nos Juizados Especiais que estão ficando abarrotados de reclamações``, ressalta. 
O setor de telefonia lidera no ranking de reclamações tanto no Procon quanto nos Juizados 
especiais.  
 
Há três meses o desembargador Otto Luiz Sponholz anunciou a implantação para este segundo 
semestre de mais 40 juizados especiais, entre eles três específicos: dois para microempresas e 
um somente para a telefonia, pois de acordo com o desembargador é um dos setores com mais 
reclamações da população, como cobrança indevida e mau funcionamento do sistema.  
 
No geral, os consumidores têm o direito de denunciar estabelecimentos comerciais quando se 
sentirem prejudicados na aquisição de bens, produtos ou serviços. Os casos mais comuns são: 
preços diferentes nas gôndolas e na caixa registradora dos supermercados, produtos com prazo 
de validade vencido ou sem a data de vencimento, mercadorias expostas na vitrine sem o preço, 
preços diferentes no pagamento à vista, dinheiro, cheque ou cartão de crédito, imposição de 
limite mínimo para a venda no cartão de crédito, produtos importados com bula, rótulo ou manual 
sem a tradução para a língua portuguesa, postos de combustíveis sem tabela de preços, 
propaganda enganosa, entre outros. 
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