
 

 

 

MANIFESTO EM DEFESA DA ESSENCIALIDADE DA DISCIPLINA DE 
DIREITO DO CONSUMIDOR NOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO EM DIREITO NO BRASIL 
 
 

 

AO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
Assunto: Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito 
 

 

 
O Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON), com sede em Brasília, 
associação civil de âmbito nacional, multidisciplinar, sem fins lucrativos e filiação partidária, de caráter 
científico, técnico e pedagógico, criado pelos autores do Anteprojeto de Lei que deu origem ao Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), diante de suas disposições estatutárias, considerando a efetiva 
projeção na proteção e defesa do consumidor, desde sua criação, sendo protagonista no debate que 
percorre os temas de maior relevância no cenário de consumo; considerando a referência de excelência 
acadêmica com a publicação da Revista de Direito do Consumidor; considerando a qualidade de sua 
produção intelectual; e considerando ser a maior representação de professores de direito do consumidor 
no país, apresenta MANIFESTO EM DEFESA DA DISCIPLINA DE DIREITO DO CONSUMIDOR NOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM DIREITO diante do Parecer CNE/CES nº 635/2018 que aprova as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, em especial à redação do art. 5º, 
III, em que foi inserido o parágrafo 3º, com a seguinte redação tendo em vista a diversificação curricular, 
as IES poderão introduzir no PPC conteúdos e componentes curriculares visando desenvolver 
conhecimentos de importância regional, nacional e internacional, bem como definir ênfases em 
determinado(s) campo(s) do Direito e articular novas competências e saberes necessários aos novos 
desafios que se apresentem ao mundo do Direito, tais como: Direito Ambiental, Direito Eleitoral, Direito 
Esportivo, Direitos Humanos, Direito da Criança e do Adolescente, Direito Agrário, Direito Cibernético e 
Direito Portuário, ao entender que foi negligenciada a importância da disciplina de Direito do Consumidor 
nas grades curriculares, ignorando todas as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça diante do 
cenário jurídico, em que os relatórios apontam as demandas em direito do consumidor como o segundo 
tema mais questionado nas Justiças estaduais e o primeiro nos Juizados Especiais Cíveis. Assim, 
lamenta-se a ausência de menção, uma vez que as relações de consumo compreendem espaço cada 
vez mais complexo que denotam a vulnerabilidade do consumidor. Deixar de reconhecê-la faz do 
parecer contrário ao já disposto no art. 5º, II, da Resolução nº 9/2004/CNE/CES, em relação à 
necessidade do currículo estar contextualizado à evolução e às mudanças sociais, econômicas, políticas 
e culturais do Brasil, bem como às relações internacionais. Pela revisão do Parecer CES/CNE nº 
635/2018, manifesta-se fortemente pela inclusão da disciplina de Direito do Consumidor no eixo de 
formação técnico-jurídico e/ou no campo das novas competências e saberes, em tempo de reverter o 
equívoco aqui questionado.  
 
Em Brasília, no dia 01 de novembro de 2018, em favor à defesa dos direitos dos consumidores, ao 
aprimoramento acadêmico e técnico da disciplina de direito do consumidor e em nome dos professores 
de direito do consumidor, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON). 
 

   


