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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

 
Nota Técnica n.º 4/2018/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ
 
 
1. DOS FATOS
1.1. Foi encaminhado a esta Coordenação para providência ofício recebido pela Secretaria
Nacional do Consumidor - Senacon assinado pelo Promotor de Justiça, Coordenador do Procon-MG,
Amauri Artimos da Matta solicitando a criação no Sindec de bases distintas para os Procons do Poder
Legislativo, conforme ocorre com os Procons Municipais, vinculados ao Poder Executivo, uma vez que
após as primeiras experiencias desses órgãos como postos do Procon Estadual demonstrando dificuldades
na utilização do sistema, questionando assim, o entendimento previsto na Nota Técnica nº 37/2013
CGSindec/DPDC.
1.2.  Considerando que esse pleito em questão é similar a outros já apresentados a esta
Secretaria e encaminhados à CGSindec, como é o caso do Oficio nº GAB/Nº26/2017, encaminhado
pelo Procon Espírito Santo, assinado pela Diretora Presidente, Denize Izaita Pinto, bem como os Acordos
de Cooperação Técnica já firmados entre o Procon Estadual do Rio de Janeiro e as Câmaras Municipais
(Município de Valença e Três Rios) solicitando que os mesmos fossem integrados ao Sindec em bases
próprias e distintas, foram estes reunidos a um mesmo procedimento exclusivamente para fins de
economia processual.
1.3. De início cabe ressaltar que, em que pese existir manifesto dissenso sobre a possibilidade de
utilização da nomenclatura “Procon” pelos setores de atendimento ao consumidor existentes nas Câmaras
Municipais e Assembleias Legislativas, bem como de outras questões relativas a competência desses
órgãos legislativos, a análise dessa situação citada transcende a questão operacional, ou seja, da
viabilidade sistêmica e, desta forma, excede as atribuições desta Coordenação Geral, o que também não é
a pretensão desta Nota. Não competindo a esta Coordenação, portanto, deliberar sobre possibilidades
destas questões.
1.4. Resumidamente, são os fatos.
2. O SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR-
SINDEC
2.1. O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - Sindec, na linha do que
preconizam os artigos 105 e 106 da Lei 8.078, é uma politica pública que, por meio de um conjunto de
soluções tecnológicas, representa um eixo fundamental de integração dos órgãos do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor e de fortalecimento da ação coordenada e harmônica entre esses órgãos.
2.2. O Sindec permite o registro dos atendimentos individuais de consumidores, a instrução dos
procedimentos de atendimento e dos processos de reclamação, a gestão das políticas de atendimento e
fluxos internos dos Procons Estaduais e Municipais integrados e a elaboração de Cadastros de
Reclamações Fundamentadas.
2.3. Todo esse trabalho, harmônico e articulado entre os Procons, gera informações que são
consolidadas em bancos de dados estaduais e replicadas em uma base nacional administrada pelo
Ministério da Justiça. Essa base nacional constitui uma fonte valiosa de informações para elaboração da
Política Nacional das Relações de Consumo, para fornecimento de informação aos consumidores e aos
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diversos interessados na proteção e defesa do consumidor, bem como para o incentivo ao aperfeiçoamento
do relacionamento entre fornecedores e consumidores.
2.4. Atualmente, o Sindec integra Procons de 27 unidades federativas, sendo 26 estaduais, o do
Distrito Federal e 494 municipais. Como vários destes Procons contam com mais de uma unidade, o
Sistema abrange 783 unidades espalhadas por 639 cidades brasileiras, consolidando uma base de dados de
mais de 21 milhões de registros de atendimento.
3.  PROCEDIMENTOS PARA A INTEGRAÇÃO AO SINDEC
3.1.  A integração de um Procon Estadual ao Sindec se dá por meio da formalização de
Cooperação Técnica, avençada pela União, representada pelo Ministério da Justiça, e pelo Estado,
representado pelo Governo Estadual.
3.2. A partir desta formalização, uma das atribuições do Procon Estadual é promover a
integração dos Procons Municipais, igualmente por meio da formalização do Termo de Cooperação
Técnica, que neste caso será assinado pelo Estado, representado pelo Governo Estadual, e pelo Município,
representado pela Prefeitura Municipal.
3.3. Do ponto de vista sistêmico, ao criar novas "unidades" com integração de Procons
Municipais, por exemplo, o Procon integrado gera uma nova base. Diferentemente do que ocorre
com a criação de "postos", onde o Procon não gera uma nova base, mas sim uma extensão do
próprio órgão na criação de um posto de atendimento. A título de ilustração, podemos mencionar os
postos de atendimento dos Procons instalados junto ao Serviço de Atendimento ao Cidadão Estaduais ou
junto às Instituições de Ensino Superior (IES).  Ou seja, apesar do atendimento ser realizado em uma
unidade externa à estrutura física do Procon Integrado, a política de atendimento é realizada sob a
supervisão técnica deste, que por sua vez será o responsável pela análise e finalização dos procedimentos
ali instaurados.
3.4. Do ponto de vista sistêmico, inexistem óbices à implantação do Sindec nos setores de
atendimento ao consumidor existentes nas casas legislativas, ou em quaisquer outros órgãos e entidades.
O fato é que Assembleias e Câmaras Legislativas, em diversas localidades do país, instituíram setores de
atendimento aos consumidores que fazem intermediação na solução de conflitos, e algumas delas,
inclusive, encaminham periodicamente dados da gestão destas atividades à Senacon.
3.5. Assim, seja pela criação de um posto de atendimento ou pela criação de uma nova
base, uma parceria neste sentido só deve ser realizada a partir da análise da conveniência e oportunidade
pelo Procon Estadual integrado, pois a ele restará toda responsabilidade pela orientação e supervisão
técnica destas Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas a eles vinculados.
4. DA CONCLUSÃO
4.1. Ante a todo exposto sobre o tema em análise, esta Coordenação Geral se manifesta
considerando os pontos abaixo destacados: 
4.2. Considerando que à Coordenação Geral do Sindec compete a harmonização dos
procedimentos e a consolidação das informações de órgãos e entidades do SNDC concernentes ao sistema
Sindec;
4.3. Considerando que muitos dos órgãos do Poder Legislativo contam com departamentos
criados com a finalidade de atender o consumidor, algo que alguns já vêm realizando, inclusive em
localidades onde não existe um Procon (estadual e/ou municipal), o que tem inviabilizado que as
demandas dos consumidores lá residentes sejam vocalizadas através dos dados do Sindec;
4.4. Considerando que alguns dos órgãos legislativos que solicitam a integração ao Sindec
contam com o apoio (inclusive expresso) dos Procons Estaduais da mesma localidade, a quem por sua vez
compete a articulação e gestão estratégica do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor; 
4.5. Considerando que, ao ativar um novo posto ou uma nova base no Sindec, o Procon
Integrado permanece responsável pelos mesmos e pelo cumprimento das rotinas de praxe inerentes à
utilização do sistema, a exemplo da elaboração do Cadastro de Reclamações Fundamentadas;
4.6. Entende esta Coordenação Geral, em que pese algumas discussões envolvendo as
Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas, em âmbito sistêmico, não obsta a possibilidade de
criação de cooperações técnicas destes órgãos com um Procon integrado ao Sindec, com escopo de



09/10/2018 SEI/MJ - 6906372 - Nota Técnica

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8113830&infra_sistem… 3/3

criação de um novo posto de atendimento ou de uma nova base, desde que, seja reconhecida pelo
respectivo Procon a existência de conveniência e oportunidade de ajuste neste sentido.
4.7. Neste caso, repisamos, competirá ao respectivo Procon integrado a responsabilidade
da implantação do sistema, o monitoramento permanente e orientação/apoio constante às Câmaras
Municipais e Assembleias Legislativas a eles vinculados cuidando para que os mesmos estejam em
conformidade com os ritos e conceitos inerentes ao uso do Sindec.
4.8. É o entendimento que submetemos à consideração superior.

 
  
 
 
 

                   
ANA CAROLINA PINTO CARAM GUIMARÃES 

Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
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