
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA 20 / 2019

Dispõe  sobre  o  Plano  de  Atuação  do

Programa Estadual de Proteção e Defesa

do Consumidor – DECON/CE para o ano

de 2020.

A Promotora de Justiça e  Secretária  Executiva do Programa Estadual  de

Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  –  DECON,  Ann  Celly  Sampaio,  no  uso  de  suas

atribuições legais, na forma dos arts. 2º, 3º “caput” e § 4º, da Lei Complementar Estadual nº

30, de 26 de julho de 2002 e, 

Considerando  que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à

função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);

Considerando que, segundo o Princípio da Eficiência da Administração Pública,

deve-se buscar um aperfeiçoamento dos serviços públicos, competindo ao Ministério Público

adotar  as providências  necessárias para garantir  o atendimento  eficaz  das demandas a ele

propostas;

Considerando que plano anual objetiva fornecer direcionamento ao cumprimento

das metas estabelecidas por este Órgão;

Considerando que o plano pode ser considerado uma das principais ferramentas

da gestão do órgão na medida em que não se limita a proposição de ações esporádicas de

atuação,  mas,  sim,  a  um  processo  sistêmico,  que  leve  em  consideração  os  objetivos
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institucionais,  bem como o  mapeamento  de  competências  a  ser  instituído  neste  órgão,  e,

ainda, a promoção de atividades com propósito de salvaguardar a defesa dos consumidores

cearenses; 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Anual de Atuação de 2020 do Programa Estadual

de Proteção e  Defesa do Consumidor – DECON/CE, conforme Anexo Único da presente

Portaria.

§1º Excepcionalmente  poderão  ser  acrescidos  outros  temas  ao  Plano Anual  de

Atuação, levando-se em consideração fatos e eventos relevantes que possam comprometer o

adequado funcionamento do mercado consumidor. 

Parágrafo único.  O acréscimo excepcional de outros temas ao Plano Anual de

Atuação,  deve  ser  justificado,  fundamento  pelo  Secretário-Executivo  e  encaminhado  ao

Procurador-Geral de Justiça.

Art. 2º – O Plano Anual de Atuação do DECON é executado através de projetos

individualizados  por  área  de  atuação  e  consiste  no  desenvolvimento  das  operações  e

atividades que efetivam a defesa do consumidor cearense. 

Art. 3º - No âmbito da execução do Plano Anual de Atuação do DECON poderão

ser adotadas ações de orientação a consumidores e fornecedores, sem prejuízo da aplicação

das  medidas  sancionatórias  relacionadas  ao  descumprimento  das  normas  de  proteção  ao

consumidor, previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e no Decreto Federal 2.181, de 20/03/1997,

bem como na legislação correlata.

Art. 4º – A elaboração e o acompanhamento do Plano Anual de Atuação do Órgão

é de competência da Secretária Executiva do DECON. 
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Art. 5º – O Plano Anual de Atuação do DECON será executado por servidores da

Secretaria-Executiva, através de projetos individualizados por área de atuação, entre o período

de 07 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, de acordo com a matriz de riscos dos Projetos do

Anexo Único da presente Portaria.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Fortaleza, 16 de dezembro de 2019.

Ann Celly Sampaio

Promotora de Justiça

Secretária Executiva
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Anexo Único da Portaria DECON nº 20 – 2019
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PLANO ANUAL 2020

Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON/CE

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON/CE, criado na forma

da  Lei  Complementar  n°  30,  de  26.07.2002  (D.O  02.08.02),  integrante  da  estrutura  do

Ministério Público do Ceará, apresenta a seguir o Plano Anual para o ano de 2020, como

forma  de  aprimorar  a  atuação  do  Órgão  na  consecução  de  seu  objetivo:  a  Defesa  do

Consumidor no Âmbito do Estado do Ceará.

Ressaltamos, ademais, que este plano objetiva fornecer direcionamento ao cumprimento das

metas estabelecidas por este Órgão, podendo ser aperfeiçoado e modificado de acordo com as

necessidades vivenciadas, em decorrência de novas ideias surgidas, bem como do lançamento

de nova legislação de cunho consumerista em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, passaremos a discorrer sobre as ações a serem desenvolvidas por este Órgão:

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

1 – Sala de Educação Financeira:

O Brasil possui mais de 62 milhões de endividados e 25 milhões de superendividados, segundo SPC

Brasil. Ainda de acordo com o SPC, nos últimos anos o Brasil teve um aumento considerável de

consumidores com problemas relacionados ao superendividamento,  problemas esses que levam a

perda de crédito, a diminuição do poder de compra e comprometem até mesmo a subsistência dos

consumidores. 

Diante dessa triste realidade que atinge milhares de brasileiros, o Programa Estadual de Proteção e

Defesa  do  Consumidor  criará  uma  Sala  de  Educação  Financeira  localizado  no  Setor  de

Atendimento  do  DECON/CE,  com  o  objetivo  de  auxiliar  os  consumidores  superendividados,

orientando e promovendo as renegociações junto aos seus credores, além de educar os consumidores

Rua Barão de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza – CE. Tel: (085) 3452-4516. 
Página na Internet: www.mpce.mp.br/decon



PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETARIA EXECUTIVA

a  promoverem  medidas  de  prevenção  ao  superendividamento,  através  de  um  atendimento

personalizado.

Buscando uma melhor orientação aos consumidores endividados que necessitam do amparo deste

Órgão de Defesa do Consumidor, seja para tentar uma negociação com o credor, seja para esclarecer

dúvidas quanto aos direitos e obrigações do devedor, e, ante a complexidade do assunto, entendemos

necessária a especialização de guichês com servidores treinados para lidar com o tema. Desta forma,

no momento da triagem das reclamações, os consumidores serão direcionados ao guichê específico,

apto para tratar daquela demanda.

RESPONSÁVEL Ticiano Gomes Feitosa e Rochelle Mesquita 

DATA Fevereiro a Dezembro/2020

LOCAL DO EVENTO Setor de Atendimento do DECON/CE

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
- Definir a local da Sala de Educação Financeira;

-  Realizar  treinamento  dos  servidores  do

DECON/CE  com  a  equipe  responsável  pelos

atendimentos  no  Núcleo  de  Combate  ao

Superendividamento do MPRJ;

-  Realizar  atendimento  personalizado  e

direcionado  à  orientação  dos  consumidores

endividados.

META

Promover  a  tutela  administrativa  e  judicial  do

consumidor  cearense  superendividado,  mediante

um atendimento mais eficaz e capacitado, visando

diminuir os impactos do consumo descontrolado.

RESULTADO Atender e retirar os consumidores da situação de

superendividamento,  além  de  educar  os

consumidores com o intuito de apresentar medidas
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de prevenção ao  superendividamento. 

RISCOS Ausência de demanda

DIMINUIÇÃO DOS RISCOS Maior divulgação aos consumidores da prestação 

do serviço especializado

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

2 – Defesa do Consumidor Idoso:

De acordo com o Estatuto do Idoso, se você tem 60 anos de idade ou mais é considerado idoso,

estando resguardado de maior proteção. No Brasil, assim como em outros países, esse é o grupo

populacional que mais cresce e, portanto, precisa de merecida atenção especial do Poder Público. 

Além dos direitos que a própria Constituição Federal assegura a toda pessoa humana, a pessoa idosa

tem, assegurada em lei, a oportunidade e facilidade para preservação de sua saúde física e mental e

seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

Com isso, o DECON realizará palestras para esclarecer dúvidas do cidadão idoso sobre os seus

direitos,  objetivando  a  disseminação  de  temas  consumeristas  de  grande  relevância  social  para

difundir os direitos previstos na legislação, fomentando desta forma o conhecimento das garantias

previstas à população considerada mais vulnerável.

Serão  tratados  assuntos  como:  atendimento  prioritário,  habitação,  golpes  e  fraudes,  publicidade

enganosa, vagas em estacionamentos,  transporte urbano municipal,  transporte interestadual,  meia

entrada,  órgãos que fazem a defesa do consumidor, dentre outros. Na ocasião serão distribuídas

cartilhas do MPCE que aborda os direitos do consumidor idoso. 

Obs.: O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro, data que marca a promulgação do Estatuto

do Idoso. Com isso, no dia 1º de outubro, faremos um grandioso evento para reforçar a importância
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da proteção a esse público e para reavaliarmos nossa atitude com relação aos idosos.

RESPONSÁVEL Ismael Braz Torres, Pedro Ian Sarmento e Elliana
Azevedo

DATA Março a Dezembro/2020
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES -  Estabelecer  lista  dos  locais  que  trabalham

diretamente com idosos;

-  Realizar  contato  com  as  instituições  que

trabalham com idosos  para  explicar  o  projeto  e

solicitar  apoio,  sensibilizando-os  sobre  a

importância da ação;

- Definir o calendário dos encontros programados

META Realizar 5 Visitas

RESULTADO Alcançar aproximadamente 100 idosos

RISCOS Ausência de público-alvo

DIMINUIÇÃO DOS RISCOS Maior  divulgação  por  parte  do  DECON,  bem
como  da  Assessoria  de  Comunicação  da  PGJ
(ASCOM) 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

3  – PROJETO  “DECON  VIAJANTE”- INTERIOR  DO  ESTADO  E  BAIRROS  E
FORTALEZA:

O Projeto  DECON Viajante  amplia  a  atuação  do Programa Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor- DECON/CE do Ministério Público do Estado do Ceará. Através dele são realizados no
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interior  do  Estado,  Fortaleza  e  Região  Metropolitana,  atendimentos  a  cidadãos  que  vivenciam

algum  problema  com  um  fornecedor  de  produtos  ou  de  serviços.  Em  um  veículo  adaptado,

servidores  do  DECON  recebem  os  consumidores  para  tirar  dúvidas,  promover  a  resolução  de

conflitos e orientá-los sobre seus direitos nas relações de consumo.

Idealizado  para  ser  um modelo  de  atendimento  móvel  a  consumidores,  a  ação  descentraliza  o

atendimento  do  DECON,  promovendo  ainda  fiscalizações  a  estabelecimentos  para  verificar  o

cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e de legislações específicas das mais

diversas atividades comerciais. Outro serviço prestado à população em parceria com a Secretaria da

Justiça e Cidadania do Ceará- SEJUS é a emissão de documentos (RG e CPF). As ações do DECON

Viajante são realizadas durante a semana e contam com o apoio das Promotorias de Justiça dos

municípios visitados.

Além disso, o DECON VIAJANTE integra o projeto “Fortalecimento e Expansão dos Órgãos de

Defesa do Consumidor” do DECON, que foi firmado entre a Secretaria Nacional do Consumidor

(SENACON), do Ministério da Justiça, e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará (PGJ),

com o objetivo de reestruturar os órgãos de defesa do consumidor,  criar  postos de atendimento

móvel em Fortaleza e no interior do estado e implantar Procons em municípios cearenses que sejam

integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC). 

RESPONSÁVEL Ticiano  Gomes  Feitosa,  Rita  Pinheiro  e  Elliana
Azevedo

DATA Fevereiro a Dezembro/2020
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES - Organizar a programação do DECON Viajante;

- Definir os municípios levando em consideração

o  calendário  estabelecido  no  início  do  projeto:

ordem temporal. Além das demandas oriundas das

Promotorias  de  Justiça  e/ou  autoridades  dos
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municípios;

-Contato  com  as  Promotorias  de  Justiça  dos

municípios a serem visitados;

-  Elaborar  relatórios  dos  atendimentos  e  das

emissões de documentos;

-  Elaborar  relatórios  de  fiscalizações  do  DECON

Viajante;

-  Divulgar  as  atividades  no  site  do  DECON/CE,

através da ASCOM

META - 01 viagem por mês;

- 05 Municípios por viagem;

- 01 Bairro de Fortaleza por mês. 

RESULTADO - No ano: 60 municípios atingidos, 70 pessoas por
município e 12 bairros. 

RISCOS - Ausência de verba (diárias e combustível)

- Ausência de consumidores reclamantes

DIMINUIÇÃO DOS RISCOS - Ampliar a divulgação para atrair maior número 

de reclamantes;

- Informar previamente o calendário de 

deslocamentos à PGJ para que insira no 

Planejamento os custos das viagens

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

4 –  DECON na Escola:

O Projeto “Decon na Escola” disponibiliza a estudantes do Estado do Ceará palestras ministradas

por equipe da Assessoria Jurídica do DECON/CE, oferecendo aos alunos das Instituições de ensino,

públicas ou privadas, a facilitação de acesso às informações sobre os Direitos do Consumidor.
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O  objetivo  do  Projeto  é  difundir  os  mecanismos  disponíveis  para  garantir  a  observância  das

prerrogativas  previstas  na  legislação  consumerista,  apresentando  os  conteúdos  didáticos  e

ferramentas pedagógicas com temas alusivos à expansão e promoção da importância do Direito nas

relações  de  consumo entre  os  jovens,  que,  em razão da idade,  muitas  vezes  não são alvos  das

políticas públicas de proteção e defesa dos consumidores.

Os discentes encontram-se em fase de formação acadêmica e de vida, sendo fortes propagadores e

replicadores do conhecimento adquirido na sociedade em que estão conectados, especialmente junto

aos  familiares,  auxiliando  desta  forma na conscientização  dos  adultos  que  integram o  convívio

social.

Diante do exposto, os alunos, por estarem inseridos em um ambiente escolar propício ao debate,

foram escolhidos  como receptores  de referido conteúdo,  a  ser difundido mediante metodologias

específicas de interlocução.

As  palestras  serão  realizadas  na  Instituição  de  ensino,  que  será  responsável  por  viabilizar  a

organização do encontro com os alunos, comprometendo-se a indicar data, horário, local, quantidade

de público, realizar a divulgação da palestra no ambiente escolar e disponibilizar aos estudantes

formulário para preenchimento da Pesquisa de Satisfação, elaborada pelo DECON/CE no intuito de

ser  analisada  a  avaliação  de  desempenho  do  Projeto,  com  a  possibilidade  de  indicação  de

críticas/sugestões.

Os temas abordados serão concebidos em linguagem acessível, com a finalidade de aproximação

dos adolescentes ao direito básico previsto no Código de Defesa do Consumidor, visando fomentar o

conhecimento e diálogo social aliado à evolução do pensamento crítico.

Além disso serão entregues cartilhas que ilustrarão os temas abordados aos jovens estudantes dos

colégios da rede pública estadual e municipal e, também, privada, sendo necessário somente que a

Instituição de ensino demonstre interesse em aderir a referido projeto educacional.
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RESPONSÁVEL Ismael Braz Torres, Elliana Azevedo, ASCOM

DATA Fevereiro a Dezembro/2020
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

- Divulgação por meio da ASCOM para atrair as

instituições de ensino;

- Estabelecer cronograma de visitas às Escolas;

- Contato com as Escolas para explicar e divulgar

o Projeto;

- Elaborar calendário para agendar os encontros;

- Disponibilizar as atividades para ASCOM elaborar

release e inserir no site do DECON.

META
- Alcançar no mínimo 10 (dez) escolas no 
decorrer de 2020

RESULTADO - Reunir um público de aproximadamente 1.000 
alunos

RISCOS - Falta de demonstração de interesse do público-
alvo

DIMINUIÇÃO DOS RISCOS - Divulgar o projeto por meio da ASCOM;

- Elaborar lista com escolas em número superior

ao  estipulado  de  visitas,  para,  em  caso  de

desistência ou impossibilidade, outra substituí-la

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

5 – Realização de Palestras, Cursos e Workshop voltados para Defesa do Consumidor:
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Os encontros técnicos são treinamentos direcionado à capacitação técnica dos membros e servidores

que atuam na Defesa do Consumidor, proporcionando palestras sobre assuntos com maior interesse

de enfoque na aprendizagem, em áreas que geram maiores questionamentos. 

Os encontros serão efetivados através de cursos específicos e reciclagem, tanto dos servidores do

DECON/CE, quanto dos servidores das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Interior

cearense,  que  atuam  como  Coordenadorias  Regionais  do  DECON,  bem  como  aos  Procons

Municipais. 

Obs.: os encontros poderão ocorrer em parceria com os membros do Sistema Estadual de Defesa do

Consumidor (SEDC).

RESPONSÁVEL Ticiano Gomes Feitosa, Ismael Braz Torres e 
Elliana Azevedo

DATA Fevereiro a Dezembro/2020
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
-  Contato  com a  Escola  Superior  do  Ministério

Público para exposição do projeto e parceria para

a realização dos encontros;

- Elaboração de cronograma dos encontros;

Definição  dos  temas  a  serem  abordados  nos

encontros e respectivos palestrantes;

- Comunicado aos membros do SEDC

META Realizar 03 (três) encontros

RESULTADO Alcançar os objetivos na realização do evento, de

maneira  a  tratar,  discutir  e  dirimir  questões

relacionadas  a  defesa  do  consumidor

especificamente no Estado do Ceará.

RISCOS - Ausência de interesse por parte do público-alvo;

- Desistência ou impossibilidade de presença dos
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palestrantes

DIMINUIÇÃO DOS RISCOS
- Aumentar a divulgação, buscando sensibilizar os

interessados da importância de estarem presentes

-  Conceder  estímulos,  a  exemplo  da  entrega  de

certificado de participação;

-  Reunião  prévia  com os  palestrantes,  a  fim de

explanar a importância da parceria

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

6 – DECON nas Mídias Sociais:

A cada dia, acreditamos que as mídias sociais são importante ferramenta de comunicação célere entre as

pessoas, sendo um meio efetivo de propagar informações. Atualmente, disponibilizamos um site do

DECON/CE, <http://www.mpce.mp.br/decon/>, em que diuturnamente são postadas notícias e serviços

relevantes aos consumidores.

Desta forma, frente a expansão das plataformas em que se tornaram as mídias sociais, cada vez mais

populares,  torna-se imperioso que sejam realizadas  postagens de notícias  e  informativos  nas  redes

sociais do MP, em que automaticamente uma informação referente a direitos dos consumidores pode ser

compartilhada por milhares de pessoas, que visualizarão a notícia, propagando-a entre seus amigos e

conhecidos, auxiliando assim na divulgação de informações relevantes ao conhecimento de todos, visto

a magnitude do alcance das mídias sociais. 

Ademais,  através  desse canal  de  comunicação direto,  receberemos  feedback dos  consumidores  em

relação a este Órgão, bem como serão esclarecidas dúvidas do direito consumerista, respondidas de

forma imediata, o que possibilitará a constante melhora do atendimento do DECON/CE e a difusão dos

direitos dos consumidores.

Ademais, com a propagação das notícias, haverá um incetivo a formalização de denúncias por parte
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dos consumidores e consequentemente uma regulação do mercado de consumo.  

RESPONSÁVEL ASCOM, Paula Roberta Lopes Nogueira e Ismael 
Braz Torres

DATA Janeiro a Dezembro/2020
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
-  Informar  questões  relativas  ao  Direito  do

Consumidor  à  população  em  geral,  através  das

redes  sociais  do  MP,  de  modo  a  propagar  aos

consumidores as garantias a que fazem jus, bem

como os meios de garantir sua observância. 

- Divulgar as principais notícias e avanços no âmbito

da  proteção  consumerista,  aproveitando-se  da

amplitude de alcance que as mídias sociais atingem

e, ato contínuo, receber feedback dos consumidores

quanto ao trabalho desempenhado pelo DECON/CE,

bem  como  sugestões  de  melhora  no  nosso

atendimento.

META/RESULTADO Publicar, no mínimo, 20 notícias

RISCOS Burocracia e problemas administrativos 

relacionados à divulgação do material.
DIMINUIÇÃO DOS RISCOS Programar junto à Assessoria de Comunicação o

envio periódico de materiais, em intervalos certos

de tempo, de modo a, constantemente, alimentar

as mídias  sociais  com notícias  de relevo para a

população em geral.

Mostrar como o trabalho de defesa do consumidor

vem  sendo  realizado  em  prol  do  público  e,
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juntamente ao feedback do consumidor, aprimorar

o  que  puder  ser  melhorado  com  relação  à

divulgação dessas mídias.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

7 – Disponibilização de FAQs (Perguntas Frequentes) no site do DECON/CE:

Atualização e reorganização estrutural dos temas dispostos no campo  Frequent  Asked Quetions-

FAQs, disponibilizado no site do DECON/CE para que o consumidor tenha acesso às respostas das

perguntas  mais  frequentes  realizadas,  acerca  dos  assuntos  recorrentes  objeto  de  dúvidas,  o  que

facilitará  o entendimento  por parte  dos consumidores,  além de diminuir  o congestionamento  de

telefonemas  que  diariamente  são  recebidos  pelo  DECON/CE,  minimizando  assim  os  entraves

verificados no andamento da fluidez das atividades deste Órgão. 

RESPONSÁVEL Paula Roberta Lopes Nogueira e Rochelle 
Mesquita

DATA Fevereiro a Dezembro/2020
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES Elaborar respostas às dúvidas mais frequentes dos

consumidores em local destinado especificamente

para  compilar  as  informações  no  site  do

DECON/CE,  buscando  responder  os

questionamentos mais recorrentes em matéria de

Direito do Consumidor, aprimorando a relação já

existente.

META Disponibilizar relação atualizada no site, bem 

como, de acordo com a demanda observada pelo 

Órgão, periodicamente renovar o material.
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RISCOS Burocracia e problemas administrativos 

relacionados à divulgação do material.

DIMINUIÇÃO DOS RISCOS Disponibilizar, de forma mais clara no site, o link

de  dívidas,  para  que  seja  mais  facilmente

visualizado pelo consumidor.

Abrir,  no site  do DECON, link de sugestões de

perguntas e respostas e pesquisa de satisfação do

nosso trabalho de orientação ao público.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

8 – Programa de Proteção e Defesa dos Consumidores de Origem Animal - PROPOA:

O Projeto  de  incrementação  do  Programa de  Proteção  e  Defesa  dos  Consumidores  de  Origem

Animal-  PROPOA visa  educar  a  população,  através  da  elaboração  de  cartilhas  e  realização  de

palestras, acerca da segurança alimentar, orientando sobre a correta identificação das características

e procedência dos produtos de origem animal,  apontando quais os alimentos mais vulneráveis à

contaminação.

As palestras serão utilizadas como ferramenta de educação e orientação ao público em geral com

relação à comercialização e ao combate da clandestinidade de alimentos de origem animal. Objetiva

ainda  a  educação  para  que  os  consumidores  aprendam  a  adquirir  produtos  com  segurança,

divulgando qual o procedimento regular nos abatedouros e frigoríficos, além do ensinamento de

quais informações devem estar expostas no rótulo do produto e a importância do selo de qualidade.

Desta  forma,  o  Projeto  busca  propiciar  ao  consumidor  maior  conhecimento  e  garantia  de  seus

direitos, especialmente no que tange à segurança alimentar, levando ao cidadão uma prestação de

serviço público mais eficiente e eficaz para resguardar sua saúde.

No que concerne a realização de palestras, foram realizadas 39 (trinta e nove) palestras, sendo 09

(nove) na região Metropolitana de Fortaleza, 11 (onze) em Fortaleza, e 19 (dezenove) no interior do
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Estado. Acredita-se que o objetivo das palestras foram alcançados, uma vez que, atingiu um público

de 2.437 pessoas, entre estudantes, profissionais da área de saúde, da vigilância sanitária, agentes de

endemias e representantes de supermercados e associações. 

Do total de material gráfico previsto, já foram adquiridos os 20.000 panfletos, os 6.520 cartazes e

16.250 cartilhas (81,25% do item foi executado), faltam adquirir os 13.944 exemplares do Código

de Defesa do Consumidor e 3.750 cartilhas. 

Para finalização do PROPOA, que teve início em 04 de setembro de 2018, resta a realização de 09

(nove) palestras, 01 em Fortaleza, 03 na Região Metropolitana e 05 no interior cearense, totalizando,

ao final, 48 palestras educacionais.

Nos eventos, serão disponibilizados cartazes, panfletos e cartilhas, a serem fixados e distribuídos

para os consumidores individuais, entidades representativas e pessoas jurídicas de direito público ou

privado. 

RESPONSÁVEL Pedro Ian Sarmento e Rita Pinheiro

DATA Janeiro a Julho/2020
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES -  Realização  de  palestras  para  consumidores  e

fornecedores;

- Fiscalização de produtos de origem animal

- Aquisição de 13.944 exemplares do Código de

Defesa do Consumidor e 3.750 cartilhas.

META - Articulação e viabilização da implementação do 

Selo SIM em Fortaleza; 

- Do total das aquisições previstas foram 

atendidas em torno de 67%;

-  Realização  de  09  (nove)  palestras,  01  em

Fortaleza,  03  na  Região  Metropolitana  e  05  no

interior  cearense,  totalizando,  ao  final,  48
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palestras educacionais.

RISCOS Disponibilidade dos agentes do CRMV para 

palestras no interior do estado

DIMINUIÇÃO DOS RISCOS -  Realizar  reuniões  semanais  para  discutir

estratégia de melhor atendimento ao público-alvo;

-  Verificar  os  problemas  com antecedência  para

que não ocorram novamente;

- Solicitar às instituições parceiras a interlocução

para viabilizar as palestras no interior do Ceará;

-  Elaborar  relatório  de  cada  etapa  da  palestra

realizada nos locais já predefinidos.

- Inserir as informações no site do DECON.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

9  –    AMPLIAÇÃO  E  FORTALECIMENTO  DA  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  NO  
INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  :  

A defesa do consumidor é uma imposição constitucional, com previsão nos artigos 5º, inciso XXXII, e

170, inciso V, da Constituição Federal. Um Município que não possui um Órgão que efetivamente

tutela  pela  defesa  dos  consumidores  pode  ter  vários  malefícios,  tais  como:  Oferta  de  produtos

impróprios,  publicidades e  ofertas  enganosas ou abusivas,  cláusulas  contratuais  irregulares,  mau

atendimento a consumidores, atraso em entregas, não cumprimento de contrato.

O DECON tem o  dever  de  promover  ações  governamentais  que visem proteger  efetivamente o

consumidor  em  todo  o  Estado  do  Ceará. Com  isso,  pretendemos  implementar  duas  Unidades

Descentralizadas do DECON no interior do Estado.

O projeto tem como objetivo  fortalecer a atividade administrativa na defesa do consumidor, por
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meio  da  delegação  de  poderes  e  da  implantação  das  Unidades  Descentralizadas  do  Programa

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (DECON), no interior do estado, nos termos do

Provimento nº 18/2017.

Obs.: O Promotor de Justiça responsável pela defesa do consumidor,  de qualquer das comarcas

abrangidas  pela Unidade Descentralizada, poderá requerer delegação  de poderes ao Secretário-

Executivo do DECON. Para a concessão de delegação de poderes a que se refere o caput do art. 6º

do Provimento nº 18/2017, o Secretário-Executivo do DECON verificará se a Promotoria de Justiça

atende aos requisitos estabelecidos no citado Provimento.

RESPONSÁVEL CAOSCC, Ismael Braz Torres e Camille Sena 

DATA Fevereiro a Novembro/2019
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES -  Fortalecimento  da  atividade  administrativa  na
defesa do consumidor, por meio da delegação de
poderes  e  da  implantação  das  Unidades
Descentralizadas  do  Programa  Estadual  de
Proteção e Defesa do Consumidor (DECON), no
interior do estado.

-  Definição  das  02  (duas)  Unidades
Descentralizadas  do  Programa  Estadual  de
Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  (Decon)  a
serem implantadas.

- Visita  e sensibilização do membro que poderá
ser  designado  como  Coordenador  da  Unidade
Descentralizada  do  Decon,  para  que  solicite  a
delegação  de  poderes  e  defina  as  necessidades
materiais.

-  Anuência  do  Promotor  de  Justiça,  com  a
consequente delegação de poderes para atuar  na
Defesa do Consumidor.

- treinamento de membros e servidores relativo ao

manuseio do Sistema Nacional de Informações de

Defesa do Consumidor (SINDEC).

Rua Barão de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza – CE. Tel: (085) 3452-4516. 
Página na Internet: www.mpce.mp.br/decon



PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETARIA EXECUTIVA

META - Implementar duas Unidades Descentralizadas do

DECON no interior do Estado

RESULTADO - Inauguração das duas Unidades Descentralizadas

do DECON no interior do Estado

RISCOS - Falta de interesse do Promotor de Justiça

- Ausência de infraestrutura da Promotoria de 

Justiça

- Falta de verba do Procuradoria-Geral de Justiça

DIMINUIÇÃO DOS RISCOS No  entanto,  visando  minimizar  os  riscos

demonstraremos ao Procurador-Geral de Justiça e

Promotor de Justiça responsável pela comarca, a

importância  de  delegar  os  poderes  para

Promotoria  de  Justiça  atuar  na  defesa  do

consumidor. 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

10 –  Projeto Direito do Consumidor na Sala de Aula:

0  objetivo  do  Projeto  “Direito  do  Consumidor  na  Sala  De  Aula”  visa  difundir  os  mecanismos

disponíveis  para  garantir  a  observância  das  prerrogativas  previstas  na  legislação  consumerista,

apresentando os  conteúdos  didáticos  e  ferramentas  pedagógicas  com temas  alusivos  a  expansão e

promoção da importância do Direito nas relações de consumo entre os jovens, que, em razão da idade,

muitas vezes não são alvos das políticas públicas de proteção e defesa dos consumidores.

A difusão  ocorrerá  mediante  a  qualificação  dos  docentes  da  rede  de  ensino  pública,  tornando  os

professores aptos a lecionar a disciplina de Direito do Consumidor, que integrará a grade curricular
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optativa dos alunos. As aulas serão ministradas no formato de videoaulas e apostilas com o conteúdo da

matéria, sendo entregues cartilhas e materiais que ilustrarão os temas abordados aos jovens estudantes

dos colégios da rede pública.

0 publico-alvo são estudantes do ensino médio, contemplando Instituições de ensino da rede pública

estadual, com temas que englobarão direitos e deveres do consumidor, abordando tópicos sobre a relação

de consumo, proteção contra publicidade enganosa ou abusiva, proteção contratual, funcionamento dos

Procons, Órgãos que fazem a defesa do consumidor, orientações financeiras e de saúde e segurança

alimentar.

A qualificação dos educadores ocorrera mediante a realização de palestras em Fortaleza, com a previsão

de serem realizadas 02 (duas), para 100 participantes.

RESPONSÁVEL Rita Pinheiro e Ismael Braz Torres

DATA Janeiro a Novembro/2020
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
-  Qualificar  educadores  na  utilização  de

ferramentas pedagógicas para difusão e promoção

de  temas  e  conteúdos  sobre  os  direitos  dos

consumidores;

-  Disponibilizar  Serviço  de  apoio  logístico  com

alimentação para  100 participantes  das  palestras

que serão realizadas em Fortaleza;

-  PALESTRAS -  Serão  realizadas  02  palestras

sobre  o  Direito  do  Consumidor,  para  100

educadores da rede Pública, com carga horaria de

20 boras aulas, em Fortaleza;

- MATERIAL GRAFICO: Serão confeccionadas e

distribuídas 5.000 apostilas nas 61 escolas da rede
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pública  estadual  que  abordarão  os  seguintes

conceitos do Direito do Consumidor: tópicos sobre a

relação  de  consumo,  proteção  contra  publicidade

enganosa  ou  abusiva,  proteção  contratual,

funcionamento  dos  Procons,  Órgãos  que  fazem a

defesa do consumidor, orientações financeiras.

- VIDEOAULAS: Serão produzidas 12 Videoaulas

sobre  a  importância  do  Direito  nas  Relações  de

Consumo  e  distribuídas  nas  61  escolas  da  rede

pública estadual.

META Implantar a disciplina Direito do Consumidor nas

escolas públicas de ensino médio, alcançando 61

Escolas  Públicas  localizadas  em  Fortaleza  e

Região  Metropolitana,  com média  de  40 alunos

em cada instituição de ensino, totalizando 2.440

discentes. 

RESULTADO As aulas  possibilitarão  resultados  imediatos  aos

jovens  consumidores,  visto  que,  ao  adquirirem

conhecimento  sobre  a  legislação  consumerista,

poderão aplicar na prática a matéria,  em virtude

de  que  no  cotidiano  de  cada  pessoa  são

vivenciadas situações que envolvem o direito do

consumidor.

Obs.:  o  DECON  oficiará  posteriormente  as

escolas que aderirem ao Projeto com o objetivo de

que seja informado se os alunos que optaram pela
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disciplina  atingiram  nota  satisfatória,  a  fim  de

mensurar o alcance do Projeto.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

11 – Municipalização de Proteção e Defesa do Consumidor:

A defesa do consumidor é uma imposição constitucional, com previsão nos artigos 5o, inciso XXXII, e

170, inciso V, da Constituição Federal. O primeiro dispositivo estipula que o Estado promova, na forma

da lei, a defesa  do consumidor. Já o segundo determina ser a defesa do consumidor um princípio da

ordem  econômica.  Percebe-se,  portanto,  que  a  efetiva  defesa  do  consumidor  é  um  objetivo

constitucional, devendo ser perseguido por todo o Estado brasileiro.

No âmbito do Estado do Ceará, compete ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

-  DECON,  exercer  a  coordenação  da  política  do  Sistema  Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor,  através da Secretaria-Executiva do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor,

com competência, atribuições e atuação administrativa e judicial em toda a área do Estado do Ceará.

Um município onde não há Procon municipal, a proteção e a defesa dos direitos individuais dos

consumidores é prejudicada, tendo em vista que a esses resta recorrer aos Juizados Especiais, que,

apesar de céleres, têm atribuições aquém daquelas cabíveis aos órgãos administrativos de defesa do

consumidor, os quais, além de buscar a solução de conflitos, podem aplicar sanções administrativas. 

Além disso, a jurisdição administrativa dos Procons municipais é restrita às relações de consumo ou

práticas comerciais havidas em seu respectivo município ou que diretamente envolvam seu munícipe,

dificultando  a um órgão atuar em questões regionais sem as devidas formalidades administrativas e

legais pertinentes.

Dessa forma, o DECON/CE tem o dever  de promover  o  incentivo à criação dos órgãos públicos

municipais de defesa do consumidor, é o que determina o artigo 4º, inciso IX da Lei Complementar nº

30/2002. 
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Este Órgão pretende continuar o trabalho de sensibilização e indução à municipalização da defesa do

consumidor, com vistas a que seja efetuada política no sentido de implementar Procons Municipais,

mediante trabalho de conscientização da importância de instalação de Órgãos de Defesa do Consumidor,

junto às Prefeituras das comarcas do Ceará.

Atualmente, no Ceará existem quatro municípios cearenses que possuem Procons, quais sejam: Caucaia,

Guaiúba, Maracanaú e Quixeramobim.

RESPONSÁVEL Ismael Braz Torres

DATA Janeiro a Dezembro/2019
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
-  Enviar  ofício  aos  Prefeitos  Municipais  e

Presidentes das Câmaras Municipais incentivando

a criação do Procon Municipal ou Procon Câmara

Municipal;

- Demonstrar os benefícios locais obtidos com a

atuação  do  Procon  e  indicação  da  estrutura

mínima;

-  Informar  os  procedimentos  para  criação  do

Procon;

-  Disponibilizar  legislação  específica  de  criação

do Procon;
META Implementar 02 (dois) Procons Municipais

RESULTADO Inaugurar 02 (dois) Procons Municipais

Obs.:  inaugurar  Nova  Russas,  Russas  e
Uruburetama 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
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12 –  Programa de Fiscalização Integrada dos Produtos de Origem Animal no Ceará:

Inicialmente cumpre-nos esclarecer  que o Programa de Proteção e Defesa dos Consumidores de

Produtos de Origem Animal (Propoa) foi lançado no dia 04 de setembro de 2018, no auditório da

Câmara  Municipal  de  Fortaleza  (CMFor)  e  teve  início  após  fiscalizações  detectarem alimentos

armazenados indevidamente em estabelecimentos em Fortaleza.

O  objetivo  do  PROPOA  é  ORIENTAR  OS  CONSUMIDORES  INDIVIDUAIS,  entidades

representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado para conscientização acerca da

procedência  e  correta  identificação  dos  Produtos  de  Origem  Animal,  visando  resguardar  a

integridade  da  saúde  e  segurança  alimentar,  através  de  palestras  e  da  distribuição  de  cartilhas

educativas e orientativas. Para atingir estas metas o Projeto foi dividido em 02 etapas: confecção de

material gráfico e a realização de palestras. Do total das palestras previstas, foram realizadas em

torno de 81,25%, atingindo um público de 2.437 pessoas, entre estudantes, profissionais da área de

saúde, da vigilância sanitária, agentes de endemias e representantes de supermercados e associações.

No que diz respeito ao material gráfico foram distribuídos 8.150 cartilhas e 12.300 panfletos. 

Não  obstante,  diante  das  informações  acima  relacionadas,  este  Órgão  entende  é  fundamental

estabelecer o “Programa de Fiscalização Integrada dos Produtos de Origem Animal no Ceará”, com

o fito de estratégia de fiscalização conjunta com órgãos participantes do PROPOA, nos fornecedores

de  produtos  de  origem  animal  dos  municípios  que  já  ocorreram  palestra.  Além  de  cobrar  a

implantação e execução do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no interior do Estado, seja através

da Promotoria de Justiça e/ou Autoridades locais.

RESPONSÁVEL Ismael Braz Torres, Pedro Ian e Rita Pinheiro

DATA Março a Novembro/2019
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
- Estabelecer  lista com todos os municípios  que

ocorreram palestra do PROPOA;

-  Enviar  ofício  aos  Promotores  de  Justiça  e

Prefeitos  Municipais  indagando  sobre  a

implantação do SIM;
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- Estabelecer cronograma de fiscalização.

META Fiscalizar 01 (um) Município por mês

RESULTADO - Autuação 

- Combate a clandestinidade

- Implantação do SIM

Para que este Órgão Ministerial alcance a sua visão e metas deve, necessariamente,

concentrar os esforços de membros e servidores no sentido de trabalhar os fatores críticos de

sucesso para o cumprimento de sua missão, quais sejam:

Recursos financeiros, materiais e tecnológicos suficientes;

Recursos humanos capacitados e adequados à missão do Órgão;

Gestão administrativa eficiente, proba e eficaz;

Sistema de inteligência estratégica bem estruturado;

Sistema de comunicação eficiente e moderno.

 Fortaleza-CE, 16 de dezembro de 2020.

Ann Celly Sampaio

Promotora de Justiça

Secretária Executiva
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