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O art. 105 enumera os órgãos que fazem parte do 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). 

Compõem esse Sistema os órgãos públicos que direta 

ou indiretamente mantêm em suas finalidades a 

defesa do consumidor e as entidades privadas que 

também atuem nesse intuito. 
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Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do 

Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de 

defesa do consumidor. 
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A política do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, de acordo com o art. 106, será 

coordenada pelo Departamento Nacional de Defesa do 

Consumidor (DPDC). Mas com a criação da Secretaria 

Nacional do Consumidor (Senacon) pelo Decreto 

7.738/2012, esta passou a coordenar o sistema. 
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As atribuições da Secretaria Nacional do Consumidor 

(Senacon) são as enumeradas no art. 106, acrescidas 

das estipuladas no Decreto no 2.181/1997. A criação 

desse Sistema almeja que os órgãos públicos e 

privados possam agir de forma integrada e 

harmoniosa na busca dos objetivos especificados na 

legislação consumerista. 
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O Decreto 7.963, de 15 de março de 2013, instituiu o Plano 

Nacional de Consumo e Cidadania com a finalidade de 

promover a proteção e defesa do consumidor em todo o 

território nacional, por meio da integração e articulação de 

políticas, programas e ações. O Plano Nacional de Consumo 

e Cidadania será executado pela União em colaboração com 

Estados, Distrito Federal, Municípios e com a sociedade. 

(art. 1o e parágrafo único). 

 

 



Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

 
 
 

Para a execução do Plano Nacional de Consumo e Cidadania 

poderão ser firmados convênios, acordos de cooperação, 

ajustes ou instrumentos congêneres, com órgãos e 

entidades da administração pública federal, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, com consórcios públicos, 

bem como com entidades privadas, na forma da legislação 

pertinente. (Art. 13). 
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Segundo o referido Decreto, um dos eixos de atuação do 

Plano será o "fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa 

do Consumidor" (art. 4°, III) composto pelas seguintes 

políticas e ações: “ 

 

I- estimulo à interiorização e ampliação do atendimento ao 

consumidor, por meio de parcerias com Estados e Municípios; 
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II- promoção da participação social junto ao Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor; e 

 

III- fortalecimento da atuação dos Procons na proteção 

dos direitos dos consumidores." (art. 7°) 
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"Administrativo - Direito do consumidor- Sistema Nacional 

de Defesa do Consumidor- SNDC - Penali- :Jade -Direito ao 

recurso- Autoridade Hierárquica. O Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor- SNDC obedece a normas gerais, 

emanadas de Lei Federal. Tais regras estão regulamentadas 

no Dec. 0° 2.18111997. Nele assegura-se o duplo grau de 

conhecimento administrativo, somente considerando-se 

definitiva, a decisão proferida em grau de recurso. 
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O duplo grau de competência administrativa tem como 

corolário a circunstância de que as multas jamais podem 

ser aplicadas originariamente pela autoridade mais alta do 

órgão por onde corre o procedimento. Do contrário, estará 

cerceado o direito ao recurso, pois não haverá 'superior 

hierárquico: para emitir a "decisão definitiva': 
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No Estado do Rio de Janeiro, a sanção administrativa por 

ofensa a direito do consumidor é aplicada, em primeiro 

grau, pelo Secretário de Estado da Justiça. Ora, na 

hierarquia administrativa daquele Estado, somente uma 

autoridade é superior ao Secretário de Estado: o 

Governador, a quem deverá ser apresentado o recurso" 

(STJ, ROMS 413158/RJ, Rd. Mio.Garcia Vieira, j. 

04/04/1998). 

 

  

 


