
 
Criação da Escola Brasileira de Direito do Consumidor 
Síntese da proposta com alterações da Assembleia Geral, do dia 08 de fevereiro, Brasília-DF. 
 
I) Apresentação: 

 
O projeto é de iniciativa do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON) 

para estudo, aperfeiçoamento, formação e diálogo com os agentes que atuam junto às relações de 
consumo. Justifica-se a intenção diante do proposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em 
especial o capítulo Da Política Nacional de Relações de Consumo, no sentido de promover a harmonia 
das relações de consumo, tendo entre os princípios a educação e informação de fornecedores e 
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria e estudo constante das 
modificações do mercado de consumo. 

O art. 5°, CDC, traz entre os instrumentos de apoio ao poder público, entre outros, a concessão 
de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor. Ainda que o 
BRASILCON não tenha o caráter específico de associação de defesa, é constituído como associação civil, 
multidisciplinar, de caráter científico, técnico e pedagógico. 

Neste sentido, é oportuno que o BRASILCON seja protagonista de iniciativas que permitam 
consolidar os princípios do direito nas relações de consumo, fortalecendo a defesa e o estudo constante 
do direito do consumidor. 

O art. 2º, do Estatuto do BRASILCON estabelece, entre seus objetivos, promover o 
desenvolvimento da Política e do Direito do Consumidor; desenvolver atividades de pesquisa, estudos, 
elaboração, coleta e difusão de dados sobre a proteção do consumidor; realizar atividades de formação 
e de especialização profissional na proteção do consumidor e prestar assessoria técnico-científica. 

Ao se acreditar na excelência acadêmica do BRASILCON, a criação da Escola Brasileira de Direito 
do Consumidor será o espaço de colaboração técnica e científica para formação, educação para o 
consumo e diálogo para o aperfeiçoamento da matéria junto aos agentes públicos, consumidores, 
fornecedores e instituições de ensino superior. 
 
II) Resumo da Proposta: 
 

Em síntese, a proposta do projeto está organizada em Eixos Temáticos (áreas de estudo e 
pesquisa) que serão executados a partir do Eixo de Atuação (grupo de aplicação) em atenção ao Perfil 
de Formação, diante dos objetivos institucionais do BRASILCON. 

 
Os Eixos Temáticos ficam definidos em cinco grupos de trabalho, contemplando as áreas de 

estudo e pesquisa que seguem: 
1) Direitos Básicos 
2) Informação e Proteção Publicitária 
3) Práticas e Cláusulas Abusivas 
4) Processo Administrativo e Práticas de Composição de Conflito 
5) Temas Emergentes em Direito do Consumidor 

 
São dois os grupos que compõem o Eixo de Atuação, um destinado ao estudo e 

aperfeiçoamento e um segundo direcionado à formação e educação para o consumo. Assim, organiza-se 
o presente eixo: 

1) Estudo e Aperfeiçoamento 
2) Formação e Educação para o consumo 

 



O público destinatário atende os seguintes Perfis de Formação: 
a) Consumidor  
b) Fornecedor 
c) Agente público  
d) Instituições de Ensino Superior  

 
III) Objetivos: 

Objetivo Geral 
Promover o estudo do direito do consumidor em espaço de formação e diálogo no intuito de 
aperfeiçoar a matéria, junto aos diversos sujeitos, espaços e interesses para harmonizar as 
relações e promover a educação para o consumo.  
 
Objetivos Específicos 
a) Aprimorar a matéria de direito do consumidor por meio de pesquisa;  
b) Criar espaço de diálogo entre experiências acadêmicas – ensino, pesquisa, extensão – em 

direito do consumidor;  
c) Oportunizar estudo e formação por meio de workshop, reunião técnica, e oficinas que 

atendam os eixos temáticos da Escola; 
d) Colaborar como Poder Público para promoção de capacitação e formação em defesa do 

consumidor, em especial junto à Escola Nacional de Defesa do Consumidor; 
e) Dialogar com os agentes que atuam junto às relações de consumo; 
f) Instituir observatório temático de decisões judiciais; 
 

IV) Quadro Resumo: 
 

 
ESCOLA BRASILEIRA DE DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

I) Apresentação: A excelência acadêmica do BRASILCON permite a criação da Escola Brasileira de 
Direito do Consumidor como espaço de colaboração técnica e científica para formação, educação para 
o consumo e diálogo para o aperfeiçoamento da matéria junto aos agentes públicos, consumidores, 
fornecedores e instituições de ensino superior. 

II) Objetivo: 
Promover o estudo do direito do consumidor em espaço de formação e diálogo no intuito de 
aperfeiçoar a matéria, junto aos diversos sujeitos, espaços e interesses para harmonizar as relações e 
promover a educação para o consumo.  

Eixo de Atuação 

 
Estudo e Aperfeiçoamento 

 

 
Formação e Educação para o consumo 

 

Eixo Temático 

 
Política Constitucional de Consumo 
Direitos Básicos 
Informação e Proteção Publicitária 
Práticas e Cláusulas Abusivas 
Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo  
Processo Administrativo e Práticas de Composição de Conflito 
Temas Emergentes em Direito do Consumidor 
 

Perfis de Formação 

Consumidor  
Fornecedor 
Agente público  
Instituições de Ensino Superior 

 


