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RESUMO 

 

O presente estudo deste trabalho de conclusão de curso – Monografia é pesquisar, 

estudar e aprofundar no primeiro momento as teorias históricas que surgiram e se 

desenvolveram para a natureza jurídica do Direito do Consumidor antes de qualquer 

aplicação prática da norma jurídica. Serão abordadas diferentes variações da 

relação de consumo, da antiguidade até a época contemporânea.  Em um segundo 

momento analisar como o direito do consumidor é aplicado em Portugal, bem como 

o surgimento da lei 18.623/15 que será o tema principal de análise desta monografia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Direito do Consumidor é de constante discussão e interesse por meio da 

sociedade brasileira moderna, em razão das relações de consumo crescerem dia 

após dia e se tornarem cada vez mais importantes para o comércio. Principalmente 

no tocante  a qualidade de serviço no comércio.  

Historicamente o direito do consumidor se estabeleceu conforme as 

necessidades observadas na sociedade, em que mudanças nos modelos 

econômicos acarretaram na urgência em proteger o consumidor. 

 A partir da Revolução Industrial na Inglaterra, observou-se o distanciamento 

do fabricante e o consumidor, aumentando o desequilíbrio entre as partes dentro das 

relações de consumo. O surgimento da produção em massa tornou o consumidor 

mais suscetível a ser lesado e ainda desprotegido legalmente.  

O movimento consumerista nos Estados Unidos veio trazer maior visibilidade 

para a necessidade de proteção ao consumidor. Em um primeiro momento este 

direito esteve atrelado ao direitos trabalhistas revindicados na época, e foi 

posteriormente ganhando forma principalmente nas preocupações com a qualidade 

dos produtos dispostos para o consumidores. 

No Brasil o Direito do Consumidor fortaleceu-se a partir da Constituição de 

1988, que impõe a criação do Código de Direito do Consumidor, promulgado em 

1990.  

A Lei 18.623/2015, já foi sancionada e publicada no Diário Oficial, vem para 

tornar obrigatória a existência do Livro de Reclamações do Consumidor em todos os 

estabelecimentos de fornecimento de bens e que prestam serviços. 

A partir do momento em que for implantado de maneira obrigatória o Livro de 

Reclamações do Consumidor nos estabelecimentos privados, o consumidor terá a 

segurança jurídica de que suas reclamações terão penalidades mais eficazes ao 

fornecedor/prestadores de serviços.  

O principal objetivo é proporcionar o cumprimento dos direitos fundamentais 

ao consumidor na qualidade de usufrutuário de serviços e principalmente o respeito 

com o consumidor, visto que não há qualquer eficácia punitiva aos fornecedores de 

serviços que descumprem o mínimo apresentado e exigido.  
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Assim, toda e qualquer manifestação do consumidor será ouvida e 

fiscalizada por agentes administrativos e logo pelo órgão maior - Ministério Público 

Estadual, para que não haja a violação dos direitos individuais e coletivos dos 

consumidores. 

 O presente trabalho vem apresentar um assunto pouco abordado na área 

acadêmica, tema fundamental para avançarmos e sermos referencia no que tange a 

relação de consumo e precisamos inserir o mais breve possível um novo método de 

cotrole e melhorias no Direito do Consumidor. 
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 2 SINAIS DA RELAÇÃO DE CONSUMO  

 

 O consumo é parte inerente das relações de uma sociedade e tomou 

proporções ainda maiores após a Revolução Industrial, tornando maior a 

necessidade de proteção ao consumidor e reconhecimento dos seus direitos pelo 

Estado. 

2.1 FATO HISTÓRICO 

 

Historicamente, podemos verificar acontecimentos que podem ser 

caracterizados como uma possível inserção das relações de consumidor em épocas 

distintas. Fato é que o consumo sempre esteve presente em diversas civilizações, 

ou seja, o direto do consumidor já vinha tomando corpo mesmo que de uma forma 

indireta ou primitiva.  

Podemos ver sinais das relações de consumidor no Egito antigo, contudo, há 

uma enorme dificuldade em localizar fontes e pesquisadores que mencionem com 

propriedade os reais acontecimentos de consumo da época. 

Segundo Guglinski o consumo de produtos para pintar o corpo no Egito antigo 

já ocasionava a existência da concorrência entre os fabricantes, citando  fatores 

como qualidade dos produtos entre os requesitos dos consumidores, 

 
 
A proteção do consumidor pode ter seus primeiros rudimentos 
identificados no antigo Egito. Os egípcios, por questões estéticas, 
religiosas, e de saúde (para se protegerem dos efeitos dos raios solares), 
cultivavam o hábito de pintar o próprio corpo com alguns tipos de 
maquiagem (tintas, pós etc.), e a história nos conta que, já naquela época, 
era possível verificar a existência de concorrência entre os fabricantes dos 
mencionados produtos, estabalecendo-se, então, uma competição entre 
os mesmos, no sentido de oferecer produtos com maior qualidade, em 
razão das exigências dos respectivo consumidores. (GUGLINSKI, 2013) 
 
 

 Já no direito romano clássico, as relações de consumo e a proteção ao 

consumidor era citada de forma a indicar responsabilidade ao vendedor pelos vícios 

do produto, conforme discorre Abreu, tornando-se ainda mais rígido no Período 

Justiniano, em que a responsabilidade pelo produto passa ao vendedor 

independentemente do conhecimento do vício ou não, 
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No direito romano clássico, o vendedor era responsável pelos vícios da 
mercadoria a menos que os ignorassem. No Período Justiniano, a 
responsabilidade passou a ser atribuída ao vendedor independente de seu 
conhecimento do vício. Se a venda tivesse sido feita de má-fé, cabia ao 
vendedor ressarcir o consumidor devolvendo a quantia recebida em dobro. 
(ABREU, 2006) 
 

 

 Na Idade Média, ainda de maneira rústica e bruta o Rei Hamurabi deu início 

a uma legislação que foi denominada como Código de Hamurabi (2.300 a.C), 

apontado como a origem do Direito, baseado nas Leis de Talião, "olho por olho, 

dente por dente", sobre crimes mais graves, esculpido em uma rocha com 

finalidade de organizar e controlar, regulamentando os meios e consequências das 

relações da época da Mesopotânea. Grande parte das leis eram extremamente 

violentas e brutais nas consequências impostas.  

Vejamos o texto antigo (Código de Hamurabi): 

Art. 124 - Se alguém entrega a outro em depósito prata, ouro ou outros objetos 

perante testemunhas e aquele o nega, ele deverá ser convencido em juízo e restituir 

sem diminuição tudo o que negou. 

Art. 229 – Se um pedreiro edificou uma casa para um homem mas não a fortificou 

e a casa caiu e matou seu dono, esse pedreiro será morto. 

 

Art. 233 – Se um arquiteto constrói para alguém uma casa e não a leva ao fim, se 

as paredes são viciosas, o arquiteto deverá a sua custa consolidar as paredes. 

 

Sem dúvida, que grande parte das leis punia-se com extremamente 

severidade e crueldade. 

O Código de Hamurabi tem-se convencionado pelos doutrinadores 
como a primeira legislação a tutelar o adquirente por problemas 
nos produtos/serviços”. O mesmo autor, na mesma obra, também 
página 44 refere a Lei das XII Tábuas, que determinava que “se 
alguém coloca o seu dinheiro a juros superiores a um por cento, 
que seja condenado a devolver o quádruplo. (HOTLHAUSEN, 
2006, p. 44, APUD,  SENNA, 2009, p. 10) 
 

 Entretanto, para a grande maioria dos estudiosos do assunto as relações de 

consumo se fizeram mais evidentes com o início da Revolução Industrial (séc. 

XVIII e XIX), pois a partir deste marco histórico houve mudança na forma de viver 
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por parte da população nos países que se encontravam em fase de 

industrialização. 

  A Inglaterra foi o berço da industrialização devido a transformação das 

estruturas e instituições econômicas, sociais, políticas e culturais. Deu-se ai o início 

ao capitalismo e a bipolarização da sociedade. O produto artesanal do produtor foi 

deixado de lado devido ao aumento extraordinário das manufaturas. 

 

Sabemos todos que a Revolução Industrial aumentou quase ao infinito a 
capacidade produtiva do ser humano. Se antes a produção era manual, 
artesanal, mecânica, circunscrita ao núcleo familiar ou era um pequeno 
número de pessoas, a partir dessa revolução a produção passou a ser em 
massa, em grande quantidade, até para fazer frente ao aumento da 
demanda decorrente da explosão demográfica. (CAVALIERI, 2011, pág. 2 
e 3) 
 
 

 Fato é que o crescimento industrial alterou as diretrizes de produção, pois 

acelerou o processo de fabricação o qual em período artesanal não era possível. 

Assim, era uma expulsão dos camponeses do campo para a cidade, gerando um 

grande contingente de mão de obra e impulsionando o capitalismo da Revolução 

Industrial.  

 Com o início da industrialização trabalhadores que tinham seus próprios 

negócios artesanais, aplicando sua força de trabalho e fornecendo diretamente ao 

consumidor acabaram se obrigando a ceder ao burguês. O burguês por sua vez 

era dono de toda a invenção tecnológica (maquinários) e a massa da população 

passou a trabalhar como operários nas condições impostas pelos empregadores. 

Deu-se início a mão de obra assalariada principalmente na área têxtil, tecelagem 

de algodão, entre outros, ou seja, a necessidade de direitos do trabalhador inicia 

seu caminho ao mesmo tempo que a urgência no direito para regular as relações 

de consumo.     

 Neste período o consumidor passou a comprar produtos com comerciantes. 

Não só a introdução da manufatura na Revolução Industrial impulsionou o comércio 

e escalonou a produção e comercialização, como também aumentou o 

distanciamento entre o produtor e o consumidor final. Fato este que, segundo 

Cavalieri (2011), o comerciante e consumidor não tinham mais total conhecimento 

sobre o conteúdo do produto, 
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Houve também modificação no processo de distribuição, causando cisão 
entre a produção e a comercialização. Se antes era o próprio fabricante 
quem se encarregava da distribuição dos seus produtos, pelo que tinha 
total domínio do processo produtivo - sabia o que fabricava, o que vendia 
e a quem vendia -, a partir de determinado momento essa distribuição 
passou também a ser feita em massa, em cadeira, em grande quantidade 
pelo mega-atacadistas, de sorte que o comerciante e o consumidor 
passaram a receber os produtos fechados, lacrados e embalados, sem 
nenhuma condição de conhecer o seu real conteúdo. (CAVALIERI, 2011, 
pág. 2 e 3) 
 
 

 Consequência da expansão na produção foi a rápida inserção de um 

sociedade consumerista e o rápido desenvolvimento econômico-social na 

Inglaterra nos anos de 1780. Se fez necessário a produção de matéria cada vez 

mais acelerada para suprir as necessidades internas e consequentemente 

externas, outros países começam a depender da produção mesmo que sem uma 

análise de demanda adequada, a exportação tomava corpo, gerando a produção 

em massa e o novo ciclo da modernidade. 

 Em razão deste aumento significativo é possível perceber em países que já 

estavam sob mão de obra industrializada os primeiros sinais de movimento pró 

consumidor em países como França, Alemanha, Inglaterra e principalmente nos 

Estados Unidos.  

 
 
Essa nova configuração do mercado baseada na produção em massa, pelo 
domínio do crédito, marketing, e práticas comerciais abusivas colocou o 
consumidor numa situação de extrema precariedade frente aos agentes 
econômicos, requerendo, dessa maneira, uma transformação ou 
amenização deste sistema predatório. Diante da magnânima mudança 
havida nas relações entre os consumidores e seus fornecedores percebeu-
se a necessidade de, então, regularizar essa relação, já que estava evidente 
a fragilidade do consumidor frente ao fornecedor. (TORUNSKI, 2009, p. 12) 
 

 

 Em um primeiro o movimento consumerista esteve atrelado às 

reivindicações trabalhistas. "Aquele que não oferecesse condições dignas de 

trabalho aos seus funcionários ou que, de alguma forma, resistisse às mudanças 

sociais, não era merecedor do prestígio dado pelo consumidor ao comprar seus 

produtos." (TORUNSKI, 2009, p. 15) 

 Em 1891, mais de 100 anos após a Revolução Industrial, a líder de reformas 

progressistas em Nova York, Josephine Lowell, criou a primeira associação de 

consumidores que visava assegurar condições favoráveis de trabalho aos 

empregados do comércio, a New York Consumers League. Por meio dela, 
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influenciava os consumidores a comprarem produtos bons nas quais a as empresas 

proporcionavam condições adequadas aos trabalhadores sem que houvesse 

exploração de salário e horas de trabalho. (CAVALIERI, 2011, p. 4).   

Na sequência, em razão de diversas lutas e conquistas sociais, surgiram cada 

vez mais associações em prol dos movimentos consumeristas nos Estados Unidos e 

Europa (França, Inglaterra e Itália) em defesa da qualidade dos produtos, marcando 

uma segunda fase do movimento consumerista, visto que os mesmos em virtude da 

produção em massa passavam a apresentar defeitos ou vícios gerando prejuízos 

aos consumidores em relação ao seus direitos básicos  

 O surgimento dos movimentos consumeristas esteve atrelado aos 

movimentos sociais de proteção ao trabalhador, visto que as relações de consumo e 

de trabalho sofreram grande impacto em razão do novo modelo de produção 

introduzido pela industrialização. 

 
 
O chamado movimento consumerista, tal qual nós conhecemos hoje, 
nasceu e se desenvolveu a partir da segunda metade do século XIX, nos 
Estados Unidos, ao mesmo tempo em que os movimentos sindicalistas 
lutavam por melhores condições de trabalho. (FILOMENO 1999 apud 
GRINOVER, p. 55) 
 
 

 Na década de 60 o movimento consumerista ganhou mais espaço a partir do 

relatório sobre assuntos de segurança nas rodovias desenvolvido por Ralph Nader, 

assessor do Departamento de Trabalho norte-americano. O relatório abordava que 

a grande parte dos acidentes em rodovias era decorrente da falta de segurança 

dos veículos vendidos aos  consumidores. (LIMA, p. 4) 

 Na mesma década um grupo de 5 organizações de proteção ao consumidor 

dos Estados Unidos, Europa e Austrália fundaram a International Organisation of 

Consumers (IOCU), que perdura até hoje. A organização foi fundada inicialmente 

para troca de informação entre as organizações de teste de produtos dos 

consumidores do pós-guerra. Rapidamente transformou-se em uma agente na luta  

por mudanças dos problemas enfrentados por consumidores. 

 De acordo com o site da IOCU, 20 anos após a sua fundação, a instituição 

alcançou a posição de consultora geral das Nações Unidas, contribuindo em 

campanhas relacionadas a problemas com alimentos para bebês e pesticidas 

contra companhias transnacionais. 
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 Entre as principais conquistas da IOCE no direito do consumidor está a 

adoção de guias de proteção ao consumidor pelas Nações Unidas em 1985, 

revisadas em 2015, nas quais vários países basearam suas leis. Contudo, já em 

1962 nos Estados Unidos o Presidente Kennedy dava o primeiro passo para a 

criação de legislações protetoras dos direitos dos consumidores. 

 

2.2  A INTRODUÇÂO DO DIREITO NAS RELAÇÔES DE CONSUMO NOS EUA  

 

 Notório é que as práticas abusivas e fraudulentas para com os consumidores 

eram principalmente nas áreas do direito à saúde, direito à segurança, direito de ser 

informado, direito de escolha e o direito de ser ouvido, tornando-os cada vez mais 

fragilizados e vulneráveis, contudo, eram o grupo econômico que mais se 

desenvolvia e não tinha qualquer organização na época. "O consumidor tornou-se 

vulnerável em face do fornecedor, vulnerabilidade tríplice: técnica, fática e jurídica." 

(CAVALIERI, 2013, p. 7) 

 Com base em VIEGAS (2011), "Apesar de ter encontrado aparições de 

proteção ao consumidor em legislações muito antigas, podemos afirmar que o 

sujeito do direito, consumidor, foi reconhecido pelo direito não faz muito tempo." 

 A conjuntura  do surgimento da sociedade de consumo após as duas grandes 

guerras, liderado pelo capitalismo dos Estados Unidos alterou as características 

processuais.  

 
 
Os contratos paritários, frutos de acordos de vontade, discutidos cláusula a 
cláusula, tornaram-se menos frequentes, e chegavam com toda força na 
sociedade massificada, os contratos de adesão, formulados pela empresas 
e impostos aos consumidores, continham conteúdo padrão, não dando 
alternativas, se não em comungar com o que lhe foi imposto. (VIEGAS, 
2011) 
 
 

 Com o modelo de produção em série do fordismo, teve início a contratação 

em massa, na qual o conteúdo dos contratos era padrão para todos os compradores, 

sendo que sempre trazia vantagens às empresas, proponentes do contrato, 

instalando desigualdade entre as partes processuais.  

 
 
Desta forma, fez-se necessário adequar a estrutura jurídica à nova realidade 
econômico-social. A celeridade na produção e na negociação tornou-se um 
ponto fundamental, para que a indústria pudesse acompanhar um mercado 
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cada vez mais veloz. Por esse motivo, urgia a criação de novo modelo de 
contrato que contivesse cláusulas preestabelecidas unilateralmente pelo 
fornecedor, cabendo à outra parte, o consumidor, aceitá-las ou não. 
(TORUNSKY, 2009, p. 14) 
 
 

 O distanciamento entre fabricante e consumidor, criado pela nova relação de 

distribuição e venda dos produtos fez crescer a necessidade de ser reconhecido o 

consumidor dentro direito. Conforme aponta Torunski, (2009, p. 12), o fator 

dominante para a elaboração de regras sociais tem sido a economia, criando leis 

conforme suas necessidades. 

 O reconhecimento do consumidor como sujeito de direito teve seu marco nos 

Estados Unidos em virtude do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, 

John F. Kennedy ao Congresso Americano em 15 de março de 1962 por meio de 

uma mensagem sobre a Proteção dos Interesses dos Consumidores (Special 

Message to the Congress on Protecting Consumer Interest). Apesar das evidências 

deste direito já estarem à tona em todas as sociedades capitalistas centrais como 

EUA, Inglaterra, Alemanha e França, foi nos Estados Unidos que as primeiras 

legislações de proteção ao consumidor tomaram espaço. 

  A mensagem no discurso do Presidente Kennedy nada mais era que a 

popular frase "Consumidores, por definição, somos todos nós". (CAVALIERI, 

2013, p. 5, grifo nosso) 

 

Consumidores, por definição, somos todos nós. Eles são o maior grupo no 
cenário econômico, afetando e sendo afetados por quase todas as decisões 
econômicas, sejam elas públicas ou privadas. Dois terços de todos os 
gastos na economia advêm dos consumidores. Mas eles são o único grupo 
importante na economia que não são efetivamente organizados, cujos 
pontos de vista muitas vezes não são ouvidos. (KENNEDY, 1962, APUD, 
CAVALIERI, 2013, 5) 

 

 A mensagem do presidente Kennedy se propagou pelo mundo e deu início ao 

grande avanço nas relações entre fornecedores e consumidores, especialmente 

combatendo o monopólio. "Kennedy localizou os aspectos mais importantes na 

questão de proteção ao consumidor, que iriam desde que os bens e serviços 

deviam ser seguro para uso ao direito a preços justos." (SENNA, 2009, p. 12) 

 O discurso de Kennedy foi de tal importância que o Congresso Americano 

em sua homenagem instituiu o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, dia 15 de 
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março. Nas palavras do presidente foram mencionados os quadro direitos 

fundamenteis do consumidor: 

 
 
 1 – DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA, relacionado à comercialização 
de produtos perigosos à saúde e a vida; 2 – DIREITO À 
INFORMAÇAO, compreendido à propaganda e à necessidade de o 
consumidor ter informações sobre o produto para garantir uma boa 
compra; 3 – DIREITO À ESCOLHA, referindo-se aos monopólios e às leis 
antitrustes, incentivando a concorrência e a competitividade entre os 
fornecedores; 4 – DIREITO A SER OUVIDO, visando que o interesse dos 
consumidores fosse considerado no momento de elaboração das políticas 
governamentais. (VIEGAS, 2011) 
 
 

 Alguns anos mais tarde, em 1973, a Comissão de Direitos Humanos da ONU 

reconheceu os direitos fundamentais do consumidor, tornando-se este um direito 

humano de nova geração, direito social econômico, direito de igualdade material do 

mais fraco e do cidadão civil frente aos fornecedores. 

 Tal importância para compreender este progresso foi a interferência da 

Organização das Nações Unidas (ONU) a dar atenção diferenciada para a qualidade 

de vida dos consumidores aplicando instruções por meio da Resolução 39/248  

sobre proteção ao consumidor em 1985 para que haja uma cooperação 

consumerista, cabendo aos Estados adotarem ou não em sua jurisdição interna. 

 
 
As experiências no campo da proteção do consumidor levaram a ONU a 
estabelecer, em 1985, na sua 106a Sessão Plenária, através da 
Resolução nº 39/248, o princípio da vulnerabilidade do consumidor, 
reconhecendo-o como a parte mais fraca na relação de consumo, e 
tornando-o merecedor de tutela jurídica específica, exemplo que foi 
seguido pela legislação consumerista brasileira. Criava-se, assim, uma 
série de normas internacionais de proteção do consumidor, com o objetivo 
de universalizar esse direito. As regras ali contidas tinham por finalidade 
oferecer diretrizes para os países, especialmente os em desenvolvimento, 
para que as utilizassem na elaboração ou no aperfeiçoamento das normas 
e legislações de proteção e defesa do consumidor, bem assim encorajar a 
cooperação internacional nesse sentido. (GUGLINSKI, 2013) 
 

 

 Foram constituídas diretrizes descrevendo oito áreas de atuação para os 

Estados. Entre elas: a) proteção dos consumidores diante dos riscos para sua saúde 

e segurança, b) promoção e proteção dos interesses econômicos dos consumidores, 

c) acesso dos consumidores à informação adequada, d) educação do consumidor, e) 

possibilidade de compensação em caso de danos, f) liberdade de formar grupos e 
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outras organizações de consumidores e a oportunidade de apresentar suas visões 

nos processos decisórios que as afetem. (VIEGAS, 2011). 

 O consumo tornou-se parte do cotidiano da vida das pessoas, tornando 

essencial a proteção ao direito dos consumidores na sociedade,  

 

O consumo tem cada dia mais impacto na economia, no meio ambiente, nos 
governos e nas relações sociais. A atualização das diretrizes reconhece 
essa importância e seguramente contribui para o aperfeiçoamento e 
desenvolvimento das relações de consumo nos países membros das 
nações unidas. (PEREIRA, 2015, apud, Portal Brasil, 2015) 

 

 Apesar dos avanços do direito do consumidor nas sociedades capitalistas a 

partir da década de 1960, no Brasil o avanço somente se deu a partir da 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor no ano de 1990. 

 

 

2.3 BRASIL E A PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

 

 "O Direito brasileiro é filho do Direito português que, a seu turno, participa de 

um contexto mais amplo." (ROBERTO, 2003, p.5, apud VIEGAS, 2011). Nas 

palavras do autor, o direito brasileiro teve em sua origem influência do direito de 

Portugal. 

 De 1603, época do Brasil Colônia, até a independência brasileira em 1822, 

vigorou no Brasil as Ordenações Filipinas, que foram mantidas após a 

independência por uma lei editada em Outubro de 1821.  

 
 
Tratava-se de uma compilação jurídica marcada pelas influências do Direito 
Romano, Canônico e Germânico, que juntos constituíam os elementos 
fundadores do Direito Português. E como não poderia deixar de ser, 
influenciaram a legislação brasileira com o seu tom patriarcal e 
patrimonialista. (VIEGAS, 2011) 
 
  

 Nas Ordenações Filipinas nota-se, ainda que de forma indireta, certa proteção 

ao consumidor. No título LVII diz: "Se alguma pessoa falsificar alguma mercadoria, 

assim com cera, ou outra qualquer, se a falsidade, que nisso fizer, valer hum marco 

de prata, morra por isso." Sendo a proteção ao consumidor do produto notada pela 

coerção ao fabricante, no entanto, a preocupação com o consumidor ainda não era 
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tão relevante dentro do direito brasileiro até a partir as décadas de 40 e 60, quando 

criam-se as primeiras leis regulando relações de consumo.  

 A Lei nº 1221/51 Lei de  Economia Popular, tratando de isenções de impostos 

e taxas, Lei Delegada nº 4/62, na qual "Dispõe sobre a intervenção no domínio 

econômico para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao consumo 

do povo." e a Constituição de 1967, com a emenda nº1 de 1969 que citam a defesa 

do consumidor. 

 Já na década de 70, as questões em prol do consumidor começaram a ser 

mais discutidas no Brasil.  Mais precisamente foi criado no Rio de Janeiro em 1974 o 

Conselho de Defesa do Consumidor (CONDECON). Desde então começaram a 

surgir outros órgãos em diferentes cidades do Brasil, entre elas Curitiba, com a 

implantação da Associação de Defesa e Orientação do Consumidor (ADOC) em 

1976. (CAVALIERI, 2013, p. 7). 

 Diversas eram as leis soltas que se aplicavam ante a Constituição Federal. 

Porém somente com advento da Carta Magna em 1988, o consumidor recebeu 

maior proteção e atingiu o patamar dos princípios fundamentais e princípio norteador 

da atividade econômica devendo o Estado através de políticas públicas defender 

seus direitos. "A Constituição Federal de 1988, que reconheceu um novo sujeito de 

direitos, o consumidor, individual e coletivo, assegurando sua proteção tanto como 

direito fundamental" (VIEGAS, 2011). 

  Tal importância somente se firmou por forte influência dos cidadãos. Fato é, 

que a partir da interpretação constitucional foi reconhecida como clausula pétrea a 

vulnerabilidade do consumidor na sociedade de consumo sendo indispensável o 

Estado intervir para provocar a proteção do consumidor. 

 Com relação à vulnerabilidade do consumidor, pode se afirmar, 
 
 

Diante do reconhecimento do princípio da vulnerabilidade do consumidor, a 
única maneira de enfrentar os novos desafios do mercado, numa sociedade 
dominada pela Economia, apresenta-se através da adoção de uma 
concepção metanacional de superação das diferenças existentes nas 
relações de consumo. Já que está evidente que estas deixaram de ser 
pessoais e diretas, fulminando com o relativo equilíbrio existente entre as 
partes (FRADERA, 2005, apud TROTUNSKI, 2009, p. 23) . 
 

 

 Trotunski defende que, o princípio da vulnerabilidade é peça fundamental do 

direito do consumidor e ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa disciplina 
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jurídica. Sendo portanto necessário o conhecimento de tal para a aplicação da lei 

que venha a proteger o consumidor. 

 Artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal - " O Estado promoverá, na 

forma da Lei, a defesa do Consumidor". 

 
Ademais, a Constituição Federal de 1988 ainda confere proteção aos 
consumidores no art. 24, VIII, ao prever competência legislativa concorrente 
à União, Estados e Distrito Federal sobre a responsabilidade por dano ao 
consumidor; no art. 150, parágrafo 5, quando dispõe que “a lei determinará 
medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”; no art.48 das 
Disposições Transitórias – determinação de que o Congresso Nacional 
elaborasse, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, 
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90); e o parágrafo único, II, do 
art. 175, que introduz entre as matérias sobre as quais deverá dispor a lei 
que trate da concessão ou permissão de serviço público os direitos dos 
usuários. Há também uma proteção implícita quando no §4° do art. 173 
estabelece que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à 
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros”. (DUARTE JR, 2010). 

 

 Artigo 170, Constituição Federal -  "A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

... V - defesa do consumidor " 

 O artigo menciona as duas estruturas fundamentais para a ordem 

econômica constitucional, que busca alcançar a existência digna por meio da 

valorização do trabalho humano e a livre iniciativa permitindo um desenvolvimento 

econômico pleno. "O postulado da livre iniciativa tem uma conotação normativa 

positivada (liberdade a qualquer pessoa) e um viés negativo (imposição da não 

intervenção estatal)".  (TAVARES, 2006, p. 83 apud FRANCO FILHO, 2009). 

 
A ordem econômica, ainda que se oponha a ordem jurídica, é usada para 
referir-se uma parcela da ordem jurídica, que compõe um sistema de 
princípios e regras, compreendendo uma ordem pública, uma ordem 
privada, uma ordem econômica e uma ordem social (GRAU, 2004, p. 51, 
apud FRANCO FILHO, 2009). 

 

 O professor Eros Grau, ressalta: 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729785/inciso-xxxii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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É nesse sentido dinâmico que devemos entender a atuação estatal, que sob 

a ótica deste tipo de Constituição (dirigente), deve ser empreendida 

prospectivamente se manifestando através de planejamento, para se 

adequar não a apenas “ordem estabelecida do presente, a defesa do 

presente, mas também a formulação de uma ordem futura, antecipação do 

porvir. (GRAU, 2004, p. 309, apud, FRANCO FILHO, 2009). 

  

 Desta maneira reafirmando a relação do direito do consumidor com as 

necessidades de proteção causadas pelas mudanças na ordem econômica. 

Cavalieri consignou, 

 
 
O direito do consumidor foi criado para tentar acabar com as desigualdades 
surgidas nas relações de consumo pela revolução industrial, revolução essa 
que aumentou substancialmente a capacidade produtiva do ser humano, bem 
como, mecanismos de produção e distribuição dos bens criados. (CAVALIERI 
FILHO, 2007) 
 

 

 Na visão de Gama (2006, apud TORUNSKY, 2009, p. 16) a proteção dos 

consumidores faz parte da terceira dimensão dos direitos dos homens, tratando-se 

de um direito coletivo, em que sua função é a proteção dos interesses difusos e 

coletivos. 

 Vieira (2012) aponta que ao vigorar a lei 8.078 em 11 de setembro de 1990, 

o direito do consumidor ganhou uma nova perspectiva em que as relações de 

consumo passaram a ser orientadas por novos princípios fundamentais. 

 Por outro lado, Fábio Konder Comparato, sustenta, que" a defesa do 

consumidor pelo Estado não pode ser definida como direito fundamental do cidadão, 

pois n ão cria nenhuma pretensão subjetiva do particular contra o poder público." 

(COMPARATO, RDM, apud, SIMÃO, 2016).  

 De acordo com o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias o Congresso Nacional promulgaria o código de defesa do consumidor 

dentro de cento e vinte dias contando da promulgação da Constituição. No entanto, 

o Código de Defesa do Consumidor só foi instituído em 11 de setembro do ano de 

1990, com a promulgação da Lei nº8.078. 

 
 
Em linha gerais, o CDC brasileiro trouxe, em seu bojo, inovações para o 
universo jurídico brasileiro, entre elas o conceito de consumidor, de 
fornecedor, a adoção da responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da 
prova; também assegurou, no artigo 6º, um rol de direitos básicos do 
consumidor, tais como a proteção da vida, saúde  e segurança; a educação 
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e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços; a 
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços; a 
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva etc. (TORUNSKY, 2009, 
p. 18) 
  
 

 Anterior a existência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a 

sociedade brasileira dispunha de proteção exercida pelo Código da Propriedade 

Industrial, a Lei de Crimes contra a Economia Popular, a Lei Antitrustes, o Código 

Penal, etc. não havendo uma proteção única ao consumidor. 

 
Dessa forma, evidenciava-se a grande dificuldade do consumidor em 
reclamar seus direitos. Até porque os diplomas acima citados não tratavam 
da relação de consumo de forma direta, ou seja, não existiam conceitos e 
princípios essenciais norteadores da relação entre consumidor e fornecedor. 
Estes se consolidaram no mundo jurídico com o surgimento do Código de 
Defesa do Consumidor. (TORUNSKI,2009, p. 17) 

 

 

 Atualmente o consumidor possui mais alternativas para revindicar proteção, 

como PROCON, agências reguladoras, ações no Poder Judiciário e até mesmo 

entidades privadas que atuam intermediando conflitos 

 
No tocante ao Poder Judiciário, dados referentes a 2016 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) demonstram que Direito do Consumidor, 
especificamente o assunto Responsabilidade do Fornecedor/Indenização 
por Dano Moral é o quarto assunto mais recorrente no Judiciário de forma 
geral e o segundo em relação à Justiça Estadual. (MELO, 2017) 
 
 

 Avanços tecnológicos também podem ampliar os meios de reclamação dos 

consumidores, como é o caso do sítio consumidor.gov.br, no entanto, o número de 

empresas cadastradas ainda demonstra pouco alcance geral. 

 
Outra opção é o sítio Consumidor.gov.br, um serviço público, vinculado ao 
Ministério da Justiça, de interlocução direta entre consumidores e empresas 
para solução de conflitos de consumo pela internet. Os indicadores do sítio 
demonstram que o prazo médio de resposta da empresa reclamada é de 6,4 
dias, com percentual de reclamações respondidas em 99,6% e índice médio 
de solução de 80,4%. São 304 empresas cadastradas, 221.364 usuários 
cadastrados e 260.922 reclamações finalizadas, conforme base de dados 
de março de 2016. (MELO, 2017) 

 

 As reclamações dos consumidores crescem ano após ano, conforme exibe o 

gráfico a seguir, com dados dos boletins anuais do SINDEC.  Dados do SINDEC 

apontam que os grandes grupos empresariais sobrem substancialmente  os 

números de reclamações e como aponta Melo (2017), "o Estado vem falhando por 
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falta de estrutura para o combate preventivo e reativo das ilegalidades, resultando no 

surgimento de entidades privadas de defesa do consumidor." 

 

Gráfico 1 - Número de assuntos demandados no quinquênio: 

 

Fonte: Boletins Anuais do Sindec apud MELO, 2017. 

 

 Diante disso, vê se a necessidade crescente de ampliar a Política Nacional 

das Relações de Consumo, conforme art. 4º do CDC. Para isso é preciso investir em 

maneiras alternativas para solucionar conflitos no consumo. É necessário ampliar  "a 

rede física e virtual de disseminação de informações de empresas que mantêm o 

descumprimento das normas do CDC para garantir a defesa e a plenitude de diretos 

dos consumidores." (MELO, 2017)  

Mas, falta ainda muito para que a batalha pelos direitos dos 
consumidores esteja ganha, pois vários aspectos apontados no famoso 
discurso vêm sendo a cada dia violados de diversas maneiras. Os 
fornecedores tornaram-se cada vez mais gananciosos e organizaram-se 
num sistema de alta tecnologia de controle e enganações de todo tipo.  
(NUNES, 2012) 

 Com base nas alegações, nota-se a carência de medidas mais efetivas e que 

posicione os fornecedores de bens e serviços mais acessíveis às reclamações dos 
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consumidores. O Livro de Reclamações apresenta-se como uma alternativa para a 

melhoria de tal direito, que é fundamental. 
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3.  O LIVRO DE RECLAMAÇÕES PORTUGAL/BRASIL 

 

 

 O Livro de Reclamações possui hoje grande efetividade nos países europeus, 

contudo surgiu pela primeira vez em Portugal no ano de 1999 por meio de diretrizes 

avulsas até que se estabeleceu no Decretos-Lei nº 156/2005, com alteração no 

Decreto Lei nº 371/2007. Tal implemento se deu visando o cuidado e o bem estar da 

sociedade portuguesa e logo tornou-se parte do sistema de toda a atividade 

econômica do pais.  As queixas junto a Associação de Defesa do Consumidor eram 

grandes e após a inserção do Livro de Reclamações o volume de descontentamento 

se tornou ainda maior e fez necessário a criação de uma ferramenta eletrônica para 

controle da eficácia em relação ao prosseguimento e acompanhamento das 

reclamações (LUÍS, 2014, p. 12). 

 Em Portugal a Lei passou por diversas reformulações até ser a melhor no 

assunto. O Livro de Reclamações Português possui outra denominação, Livro 

Vermelho, e sua solicitação é temida por todos aqueles que são prestadores de 

serviços ao consumidor, pois sabem que pode gerar penalidades de grande 

relevância financeira e interferência na reputação do estabelecimento. 

 Em 2009, Pedro Lourenço, profissional de design, desenvolveu o projeto 

digital Portal da Queixa para fazer reclamação via internet e logo se tornou muito 

utilizado para fazer contestações aos prestadores de bens e serviços em razão da 

facilidade, rapidez e gratuidade. O site informa que recebe mais de 7 mil 

reclamações mensais com solução dos problemas acima de 97% e é a maior rede 

social de consumidores online de Portugal. (TIMÓTEO; RISO, 2017).  

A defesa de princípios constitucionais na aplicação em contendas 
consumeristas é o mais novo desafio que o operador do direito vai ter que 
encarar, sempre com vistas à vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica 
do consumidor. (CHAGAS, 2011) 

 

 O Livro de Reclamações, a exemplo do que ocorre em vários países, é um 

instrumento de defesa dos direitos dos consumidores, no qual torna mais acessível o 

exercício do direito de reclamação. 

 
 
O “direito de reclamar” surgiu como um dos meios de defesa implícitos aos 
direitos dos consumidores, tendo como fim uma educação cívica que 
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promova o desenvolvimento de uma relação protecionista, próxima e 
acessível entre o consumidor e a defesa dos seus interesses. (LUÍS, 2014, 
p. 7 e 8)  

 

 

Como já demonstrado nos capítulos anteriores, a vulnerabilidade do 

consumidor sempre esteve presente até os dias atuais. Em razão disso, o deputado 

Luiz Cláudio Romanelli elaborou uma proposta normativa para que fosse aprovada 

na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e sancionada pelo Governador do 

Estado do Paraná com a finalidade do seu Projeto Lei nº 03/2015 tornar-se lei.  Nas 

palavras de Romanelli, o Livro de Reclamações  

 
 
Vai revolucionar o atendimento aos consumidores no Estado, pois garantirá 
o direito de reclamar, no ato da insatisfação. O fornecedor ou prestador de 
serviço, certamente, fará o possível para resolver o conflito, atendendo a 
reclamação para evitar o registro no livro. Hoje, a maior parte dos 
consumidores deixa de reclamar, por falta de tempo para ir ao PROCON e 
convivem com situações abusivas (2015) 

 

 Em 17 de novembro de 2015 foi editada e publicada a nova legislação fiscal 

estadual, Lei 18.623/15 com 12 artigos para regulamentar a relação consumidor 

versus fornecedor em estabelecimentos do Estado do Paraná. 

 A Lei 18.623/15 emerge na perspectiva de difundir o direito do consumidor 

seguindo o triângulo que se desenha entre fornecedor de serviços, entidade 

fiscalizadora e o consumidor. Trata da criação do Livro de Reclamações de caráter 

obrigatório de disponibilização nos estabelecimentos físicos empresariais que 

tenham contato direto com o público e que estejam de alguma maneira subordinados 

ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).  Possui o intuito de registrar as 

reclamações e insatisfações dos consumidores que de alguma maneira sintam que 

seus direitos foram violados ou feridos de forma legal perante os fornecedores de 

bens ou prestadores de serviços 

Segundo a Lei, deve os empresários, contadores, entre outros profissionais 

estarem instruídos dessa obrigação recente. 

 A legislação paranaense não é completa, porém deixa interpretar que o Livro 

tem a obrigatoriedade de apresentar-se em todos os estabelecimentos do 

empresário, sendo na sua matriz e demais filiais; não sendo possível ser transferido 

de um lugar para outro. 
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Art. 1º - Torna obrigatória a existência e disponibilização do Livro de Reclamações 

do Consumidor em todos os estabelecimentos de fornecimento de bens ou 

prestação de serviços sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, sediados no 

Estado do Paraná. 

 

Em razão dessa nova ferramenta o legislador impôs ao prestador de serviços 

que mantenha um comunicado visível de maneira facilmente legível e acessível para 

todos os consumidores que estejam no local de que é possuidor do Livro de 

Reclamações. 

 

Art. 2º -  Caberá ao fornecedor de bens ou prestador de serviços: 

III - afixar no estabelecimento, em local visível e com caracteres facilmente legíveis 

pelo consumidor, um letreiro com a seguinte informação: 

 “Este estabelecimento dispõe do Livro de Reclamações do Consumidor”; 

 

A Lei é clara no que diz respeito ao Livro ser disponibilizado assim que 

solicitado, independente de qualquer condição, ou seja, o proprietário do 

estabelecimento não pode a nenhum título invocar algum tipo razão justificativa para 

não dispor. Na mesma diretriz é vedado qualquer tipo de questionamento pelo 

proprietário do estabelecimento ao consumidor no momento da solicitação do Livro 

de Reclamações, tão pouco exigir qualquer identificação para que posso lhe 

entregar essa ferramenta. 

 Caso o estabelecimento por algum motivo se esquive ou alegue que o Livro 

de Reclamações não se encontre  no estabelecimento,  o consumidor pode solicitar 

a presença da força policial ou órgãos de fiscalização do consumidor para valer seu 

direito e que no mínimo o estabelecimento seja notificado pela falta da obrigação. O 

artigo da Lei ainda impõe que o Ministério Público deve ser informado da ocorrência. 

Ao prestador de serviços cabe sanar as dúvidas e fornecer qualquer tipo de 

dados para que seja preenchido de maneira correta, informando CNPJ, endereço, 

entre outros. 
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 Existem detalhes que devem ser observados no momento e na forma de 

apresentação do Livro de Reclamações ao consumidor solicitante. A Lei diz que seu 

formato se da basicamente 03 (três) vias e se apresenta da seguinte forma: 

 A primeira folha é exatamente aquela que o consumidor irá expor de maneira 

manuscrita todas o seu problema, situação constrangedora ou qualquer lesão que 

tenha passado durante a relação de consumo. 

 A segunda folha é a via cópia que ficará logo em seguida com o consumidor. 

É por meio dela que o mesmo terá como comprovar que fez  reclamação junto ao 

prestador de serviços. 

 A terceira folha será aquela que ficará fixada no Livro de Reclamações do 

estabelecimento. 

 Em relação a primeira via que foi lavrada pelo consumidor, o estabelecimento 

tem o prazo de 30 (trinta) dias para destacar e enviar o original as entidades 

competentes que fiscalizam a relação de consumo, PROCON/PR ou aquele que 

responde em sua ausência. Anexado a via do consumidor, o prestador de serviços 

deve apresentar sua defesa em razão da reclamação e quais atitudes foram 

tomadas para que fosse sanado o desconforto do consumidor ou quais serão 

tomadas.  

 O prestador de serviços tendo encaminhado de maneira correta a 

reclamação, cabe a entidade competente receber e instaurar o procedimento 

adequado para apurar se a reclamação de fato incidiu na prática de ato ilícito 

também analisando as alegações anexadas pelo proprietário do estabelecimento. 

Não havendo apresentação de justificativa compete aos órgão tomarem medidas 

como de início notificar o prestador de serviços. 

 Vale ressaltar que a Lei impõe ao prestador de serviços a obrigação de 

auxiliar caso o consumidor reclamante tenha algum tipo de deficiência e o 

impossibilite de fazer o preenchimento do Livro ou seja  analfabetos. Deverá o 

estabelecimento disponibilizar alguém que possa redigir para o consumidor a 

reclamação e tenha seu direito garantido em virtude da Lei. 

 O artigo 2º em seu parágrafo IV, diz que o prestador de serviços assim que 

preenchido todo o livro deve manter por 05 (cinco) anos no mínimo todos os 

registros de reclamação para caso seja necessário qualquer tipo de verificação 

diante dos consumidores e órgãos de fiscalização. 
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Art. 2º - Caberá ao fornecedor de bens ou prestador de serviços: 

IV – manter, por um período de cinco anos, um arquivo organizado dos Livros de 

Reclamações do Consumidor que tenha encerrado. 

 

 Havendo o descumprimento da Lei não passará em um primeiro momento por 

atos  judiciais, mas sim pelos órgãos fiscalizadores que decidiram  conduta a ser 

tomada, conforme mencionado no início do capítulo. 

 A legislação impõe a penalidade da seguinte forma: 

 

Art. 11 - Em caso de descumprimento desta Lei, os estabelecimentos de 

fornecimentos de bens ou prestação de serviços poderão sofrer as seguintes 

sanções, sem prejuízo daquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor: 

 

I – encerramento temporário das instalações ou estabelecimentos; 

II – interdição do exercício da atividade; 

III – privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidade ou serviço 

público. 

 

 A Lei não apresenta a forma de venda do Livro de Reclamações como em 

Portugal. 

O Livro de Reclamações, é uma edição conjunta da Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda e da Direcção-Geral do Consumidor, é vendido por estas 
duas entidades bem como pelas entidades reguladoras e entidades de 
controlo de mercado competentes, conforme Decreto-Lei n.º 156/2005, de 
15 de Setembro, que manifestarem o interesse em vender livros de 
reclamações. 

O Livro de Reclamações pode ainda ser vendido pelas associações 
representativas dos vários sectores de actividade que se encontrem 
autorizadas pela Direcção-Geral do Consumidor a vender livros de 
reclamações ao abrigo da Portaria n.º 1288/2005, de 15 de Dezembro. 
(Portal do Cidadão, PORTUGAL). 

 

Contudo, o fornecedor de serviços deve de alguma forma o ter no 

estabelecimento. O Livro é encontrado em livrarias e pode ser confeccionado 

também em gráficas. 

http://www.incm.pt/site/home.html
http://www.incm.pt/site/home.html
http://www.consumidor.pt/
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2005/09/178A00/55805585.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2005/09/178A00/55805585.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/12/239B00/70777081.pdf
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 A exceção da obrigatoriedade se dá para as Instituições Financeiras (bancos, 

cooperativas, sociedades de crédito, entre outras) que já possuem serviços 

regulamentados para os consumidores registrarem suas reclamações. 

 

Art. 1º Parágrafo único - Excetuam-se dessa obrigação as instituições financeiras 

que disponibilizarem meios formais e regulados para o registro de reclamações, 

pelos quais o consumidor possa obter cópia do registro ou cópia da gravação de sua 

reclamação e protocolo de seu atendimento. 

 

 A Lei 18.623/15 é uma necessidade da sociedade em relação ao Direito do 

Consumidor e tem o beneficio de proteger o consumidor de qualquer prejuízo ou má 

prestação de serviços elevando o padrão das relações bilaterais.   

 

A proteção Estatal ao consumidor é uma cláusula pétrea na Constituição 
Federal, mas há necessidade de interpretação sistemática da proteção do 
consumidor com o livre exercício da atividade econômica de forma que é 
possível ao legislador infraconstitucional estabelecer a forma e a 
intensidade da proteção ao consumidor, sendo somente inadmissível 
propostas de emenda constitucional ou projetos de lei que viessem abolir a 
efetiva proteção ao consumidor. (SIMÃO) 

 

 O desafio ter um país verdadeiramente evoluído que presa pela justiça social 

sempre levando em consideração o princípio da satisfação do cidadão fortalecido 

pela sensação de segurança de que seus direitos e suas obrigações não são 

diferentes de quem quer que seja. 
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CONCLUSÃO 

 

A história registra que o movimento consumerista lutou por décadas em toda 

parte do mundo para que prevalecesse o interesse da coletividade e houvesse a 

conquista social. A globalização veio para dar um choque maior de realidade e 

mostrar a dificuldade que o consumidor encontra hoje em dia com a mecanização e 

muitas vezes a má fé do prestador de serviços. 

A batalha em um primeiro momento foi conquistada com a criação de um 

direito protetivo que assegura e regulamenta a defesa do consumidor. Esse direito 

se denominou Direito do Consumidor. 

O Direito do Consumidor está resguardado na Constituição Federal e caminha 

a passos curtos para ter um sistema normativo de eficiência e respeitado como o 

modelo Português apresentado nos capítulos anteriores. 

 Fato é, que quando vamos até um estabelecimento comercial e somos bem 

servidos e atendidos, elogiamos esse lugar, porém quando isso não acontece nós 

desejamos oficializar essa reclamação para que não volte a acontecer. 

Instrumento fundamental para o exercício do consumidor fazer suas queixas 

na medida da sua cidadania, o Livro do Consumidor é uma ferramenta acessível e 

ágil que busca a segurança, equilíbrio e satisfação das pretensões e direitos do 

consumidor.  Com a ferramenta, o prestador de serviços tem por meio do Livro uma 

avaliação do seu estabelecimento e o objetivo é sanar o conflito, atendendo a 

reclamação para que não seja necessário o registro. 

Como qualquer legislação, a Lei 18.623/15 apresentou falhas tanto antes da 

sua aplicação como depois. Antecedendo a lei,  o ideal seria ter feito para melhoria 

da prestação de serviços campanhas e fiscalizações educativas e cívicas para 

conscientização do empresário. Em relação aos artigos apresentados, a Lei não 

prevê qualquer prazo para a tomada de decisão por parte da entidade fiscalizadora. 

 Tratando da importância da Lei para o avanço do Direito do Consumidor, o 

legislador poderia ter elaborado uma Lei mais dura e eficiente para que não 

houvesse reincidência e o interesse real da melhoria na prestação de bens e 

serviços conforme o modelo de excelência português. 
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ANEXO A  - LEI 18.623 DE 16-11-2015 (DO-PR DE 17-11-2015) 

 

LEI 18.623 DE 16-11-2015 
(DO-PR DE 17-11-2015) 

 

  
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná  

decretou e eu sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Torna obrigatória a existência e disponibilização do Livro de Reclamações 

do Consumidor em todos os estabelecimentos de fornecimento de bens ou 

prestação de serviços sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, sediados 

no Estado do Paraná. 

Parágrafo único. Excetuam-se dessa obrigação as instituições financeiras que 
disponibilizarem meios formais e regulados para o registro de reclamações, 
pelos quais o consumidor possa obter cópia do registro ou cópia da gravação de sua 
reclamação e protocolo de seu atendimento. 
 
Art. 2º - Caberá ao fornecedor de bens ou prestador de serviços: 
I – possuir o Livro de Reclamações do Consumidor nos estabelecimentos; 
II – facultar imediata e gratuitamente ao consumidor o Livro de Reclamações do 
Consumidor sempre que lhe seja solicitado; 
III – afixar no estabelecimento, em local visível e com caracteres facilmente legíveis 
pelo consumidor, um letreiro com a seguinte informação: “Este estabelecimento 
dispõe do Livro de Reclamações do Consumidor”; 
IV – manter, por um período de cinco anos, um arquivo organizado dos Livros de 
Reclamações do Consumidor que tenha  encerrado. 
 
Art. 3º - O fornecedor não pode condicionar a apresentação do Livro de 
Reclamações do Consumidor para consulta, à necessidade de identificação do 
consumidor. 
 
Art. 4º - Quando o Livro de Reclamações do Consumidor não for imediatamente 
disponibilizado, o consumidor pode requerer a presença de agentes policiais, 
preferencialmente da Delegacia de Crimes Contra a Economia e Proteção 
ao Consumidor, a fim de que essa autoridade tome nota da ocorrência e a faça 
chegar à Divisão de Fiscalização do Departamento Estadual de Proteção e Defesa 
ao Consumidor Procon/PR ou entidade que o substitua com cópia para o Ministério 
Público. 
 
Art. 5º - A reclamação será formulada através do preenchimento da folha de 
reclamação, que será composta por três vias, sendo a 1ª via encaminhada ao órgão 
fiscalizador ompetente, a 2ª via entregue ao consumidor e a 3ª via que faz parte do 
Livro de Reclamações do Consumidor e dele não pode ser retirada, onde o 
consumidor deve: 
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I – preencher de forma correta e completa todos os campos relativos à sua 
identificação e endereço; 
II – descrever de forma clara e completa os fatos que motivaram a reclamação. 
Parágrafo único. O fornecedor de bens ou prestador de serviços está obrigado a 
fornecer todos os elementos necessários ao correto preenchimento dos campos. 
 
Art. 6º - Caso o consumidor se encontre impossibilitado de registrar a reclamação, 
seja por analfabetismo, deficiência física ou visual, permanente ou transitória, ou por 
qualquer outra razão, o fornecedor deverá, desde que solicitado pelo interessado, 
redigir a reclamação nos termos indicados pelo cliente e somente finalizar a 
reclamação após sua anuência. 
Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o 
consumidor poderá, também, solicitar o auxílio de outrem para redigir a sua 
reclamação. 
 
Art. 7º - Após o preenchimento da folha de reclamação, o fornecedor ou prestador de 
serviços tem a obrigação de destacar do Livro de Reclamações do Consumidor a 
primeira via que, no prazo de trinta dias, deve ser remetida ao Procon/PR ou a 
outra entidade reguladora do setor que o substitua. 
Parágrafo único. A autoridade administrativa deverá comunicar imediatamente ao 
Ministério Público a ocorrência de violação de direitos individuais homogêneos, 
coletivos ou difusos dos consumidores. 
 
Art. 8º - Para efeito do disposto nesta Lei, a remessa da 1ª via da folha de 
reclamações pode ser acompanhada das alegações do fornecedor, bem como dos 
esclarecimentos e providências dispensados ao consumidor em virtude da 
reclamação. 
 
Art. 9º - Após o preenchimento da folha de reclamação, o fornecedor tem a 
obrigação de entregar a 2ª via da reclamação ao consumidor. 
 
Art. 10 - Sem prejuízo dos artigos anteriores, o modelo do Livro de Reclamações do 
Consumidor e as regras relativas à sua edição e venda, bem como o modelo de 
letreiro a que se refere o inciso III do art. 2º do presente diploma, 
serão regulamentados pelo Poder Executivo, no prazo de noventa dias da 
publicação desta Lei. 
 
Art. 11 - Em caso de descumprimento desta Lei, os estabelecimentos de 
fornecimentos de bens ou prestação de serviços poderão sofrer as seguintes 
sanções, sem prejuízo daquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor: 
I – encerramento temporário das instalações ou estabelecimentos; 
II – interdição do exercício da atividade; 
III – privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidade ou serviço 
público. 
 
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Carlos Alberto Richa 
Governador do Estado 
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Leonildo de Souza Grota 

Secretário de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
 

Eduardo Sciarra 
Chefe da Casa Civil 

 
Luiz Claudio Romanelli 

Deputado Estadual 
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