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DECISÃO

Trata-se  de ação civil  pública,  com pedido de  antecipação de tutela,  proposta  pela

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Goiás – ABRASEL -  GO  em face da União,

objetivando seja determinado ao “Procon (em âmbito  estadual  e  municipal)  se abstenha de aplicar

penalidades às empresas que cobrem valores diferentes a homens e mulheres, por ser esta intervenção do

poder público ser uma grave violação à livre iniciativa e à livre concorrência”. No mérito, seja declarada

a  “inconstitucionalidade  da  Nota  Técnica  nº  2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACOM,  bem  como  da

Recomendação  Conjunta  feita  pelo  Ministério  Público  de  Goiás,  Procon  Goiás  e  Procon  Goiânia,

autorizando que estabelecimentos comerciais cobrem valores de entradas para homens e mulheres em

preços diferentes, por se tratar de medida que visa o equilíbrio entre públicos e não discriminatória,

ressalvando-se, ainda, situações que serviços estão embutidos no preço do ingresso”.

Alega que: a) “o Ministério da Justiça, através do Departamento de Proteção e Defesa

do Consumidor e da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão que fazem parte da União, editou a Nota

Técnica  nº  2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON,  alegando  que  quando  estabelecimentos  de  lazer,

cultura,  entretenimento  e  produção de  eventos  cobram valores  diferentes  a  homens e  mulheres  por

ingressos,  considera-se  prática  abusiva  e  discriminatória  aos  consumidores em  razão  do  sexo,

determinando, ainda, que o Procon inicie e intensifique a fiscalização nesse sentido”; b)  “foi divulgada

Recomendação Conjunta  feita  em reunião  ocorrida  no  dia  28  de julho de 2017,  em que estiveram

presente o Ministério Público do Estado de Goiás, representado pela Promotora de Justiça Dra. Ílona

Marla Christian de Sá (a Nota menciona que visaria “o em substituição na 12ª Promotoria de Justiça de

Defesa do Consumidor) e o Promotor de Justiça Dr. Rômulo Correa de Paula (Coordenador do Centro de

Apoio  Operacional  do  Consumidor  e  Terceiro  Setor),  o  PROCON  Goiás,  representado  pela  sua

Superintendente,  Dra.  Darlene  Costa  Azevedo  Araújo,  o  PROCON Goiânia,  representado  pelo  seu

Superintendente, Dr. José Alício de Mesquita. Ainda nesta oportunidade, ficou certo que as fiscalizações

iriam ser iniciadas no dia 06/08/2017”; c) “a diferenciação de preços ocorre por motivos diversos, mas o

fundamento é sempre o mesmo: o interesse do público consumidor. Um dos motivos que pode ser citado

pela  a  adoção de tal  medida,  é  a  tentativa  de equilibrar  o  acesso dos  dois  sexos  e,  dessa forma,

proporcionar um ambiente mais favorável à sociabilidade. Isso porque, infelizmente, existem questões
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sociais e culturais que fazem com que as mulheres frequentem eventos e shows com menor frequência em

relação aos homens”; d)  existe mais um fator de extrema importância pois “atualmente vários eventos

que realizados contam com serviços de open bar e open food, isto é, o valor cobrado pelo ingresso

representa  não  somente  a  entrada  na  festa,  mas  um  serviço:  disponibiliza-se  comidas  e  bebidas

ilimitadamente  ao  público  consumidor  (...)  sendo  os  homens  maiores  consumidores  neste  aspecto

(comidas  e  bebidas)”;  e)  “a  Nota  Técnica  divulgada  pelo  Ministério  da  Justiça  representa  uma

inconstitucional  interferência  do  poder  público  no  setor  privado,  fazendo-se grave  violação à  livre

iniciativa e à livre  concorrência  (...)  não se verifica  a  abusividade dos  empreendedores,  tampouco,

discriminação na cobrança de preços diferenciados para homens e mulheres”.

Inicial instruída com documentos.

Postergou-se a apreciação do pedido de tutela para após a manifestação prévia da União,

conforme despacho (ID 2626231).

A  União  apresentou  manifestação.  Alegou,  em  síntese:  “fazer  remissão  às

considerações formuladas pelos órgãos de fiscalização em Goiás (Id 2599135) e, principalmente, à Nota

Técnica nº 2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON (Id. 2599132); pois, a pretensão da parte Autora, a

pretexto de violação à livre concorrência e à livre iniciativa, afronta o direito do consumidor, a dignidade

da pessoa humana e a isonomia, haja vista que a proibição de ingressos diferenciados por questão de

sexo (masculino ou feminino) em nada reflete na concorrência entre os estabelecimentos e na iniciativa

comercial”. Postulou, ainda, pelo indeferimento da liminar e, no mérito, a improcedência dos pedidos (ID

2749752).

Decido.

De início, cumpre mencionar a existência de liminar proferida pelo Juízo da 17ª Vara

Federal  da  Seção  Judiciária  do  Estado  de  São  Paulo,  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  nº

5009720-21.2017.4.01.6100, ajuizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional São

Paulo,  afastando  os  efeitos  da  Nota  Técnica  nº  2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON,  consoante

certidão (ID 3072912),  o que não impede a apreciação por este Juízo da presente ação em razão da

competência territorial.

De notar o teor do comunicado extraído do sítio do Ministério da Justiça e Segurança

Pública (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor -  DPDC) no qual informa a recomendação

aos Procons de vários estados para que se abstenham de realizar fiscalização nos estabelecimentos até que

o TRF – 3ª Região (SP) decida a questão (ID 3073124).

A tutela de urgência há de ser deferida quando presentes elementos que evidenciem a

probabilidade do direito, além do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300,

caput, do CPC). Como provimento provisório, reveste-se ainda da reversibilidade e revogabilidade ou

modificação a qualquer tempo (art. 300, § 3º, do CPC).

A  parte  autora  requer  liminar  para  determinar  “ao  Procon  (em  âmbito  estadual  e

municipal) se abstenha de aplicar penalidades às empresas que cobrem valores diferentes a homens e
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mulheres, por ser esta intervenção do poder público ser uma grave violação à livre iniciativa e à livre

concorrência”.

De acordo com a Nota Técnica, bem como a Recomendação Conjunta (ID 2599132 e ID

2599135), a diferenciação de preços afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da

isonomia.

O cerne da questão está em apreciar a intervenção do Poder Público com base em ato

administrativo (Nota Técnica nº 2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON e Recomendação Conjunta feita

pelo  Ministério  Público  de  Goiás,  Procon  Goiás  e  Procon  Goiânia) nas  atividades  comerciais  dos

representados pela entidade autora.

O art.1º da Constituição Federal dispõe:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (...).”

O artigo 5º, inciso I, por sua vez, estabelece o seguinte:

"Art.  5º  Todos são iguais perante a lei,  sem distinção de qualquer natureza,  garantindo-se aos brasileiros  e aos

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos

termos seguintes:

 I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição".

A Constituição  Federal  trata  dos  princípios  gerais  da  atividade  econômica  e  assim

dispõe:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;
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III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor”.

A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que garante a liberdade de comércio, a

livre concorrência, mantém-se atenta aos efeitos desses direitos econômicos na esfera de cada pessoa e da

coletividade.

     Ressalte-se que os primados da livre iniciativa e da livre concorrência, insculpidos no art. 170,

caput e IV da CF/1988, respectivamente, formam a base do chamado livre mercado. Todavia, a livre

concorrência nem sempre conduz a uma situação de livre mercado. Daí, por vezes, a presença do Estado

regulador e fiscalizador, que deve atuar disciplinando esta competitividade, especialmente quanto aos

fatores conformadores dos preços. O Estado deve exercer suas medidas regulatórias para prevenir ou

evitar abuso do poder econômico. Este é o objetivo do art. 173, § 4º, da CF/88 - o qual, ao falar de

mercado, estatui que a lei reprima o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. 

                     Lúcia Valle Figueiredo, alerta a esse respeito que "As balizas da intervenção serão, sempre e

sempre, ditadas pela principiologia constitucional, pela declaração expressa dos fundamentos do Estado

Democrático de Direito, dentre eles a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do

trabalho e da livre iniciativa".

Fora desses casos, a regra é não validar a intenção do Estado e de suas agências de se

substituir aos agentes econômicos.

Nesse  contexto,  verifica-se  pautado  nos  dispositivos  constitucionais  acima,  que  o

mercado  nacional  é  autorregulador,  onde  vigora  o  princípio  da  livre  concorrência.  Essa  forma  de

organizar a atividade econômica é embasada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. A

exceção  surge  a  partir  dos  casos  de  abuso  ou  concorrência  desleal,  cuja  intervenção  estatal  se  faz

necessária, consistente em medidas para impedir a formação de cartéis ou práticas comerciais abusivas ou

de desrespeito às pessoas.

Ademais, o artigo 4º, inciso III, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)

dispõe que os objetivos e princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, compreendendo a

harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, compatibilizando a proteção ao

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico, viabilizando os princípios nos quais se

funda a ordem econômica, e resguardando o equilíbrio e a boa-fé. Tal programa deve ter por finalidade,

em primeiro plano, o atendimento das necessidades dos consumidores – objetivo principal das relações de

consumo -, mas deve preocupar-se também com a transparência e harmonia das relações de consumo, de

molde a pacificar e compatibilizar interesses eventualmente em conflito. O objetivo do Estado, ao legislar

sobre o tema, não será outro que não eliminar ou reduzir tais conflitos e anunciar sua presença como

mediador, mormente para garantir proteção à parte mais fraca e desprotegida.
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Objetivo importante dessa política nacional é também a postura do Estado de garantir a

melhoria de qualidade de vida da população consumidora, quer exigindo o respeito à sua dignidade, quer

assegurando a presença no mercado de produtos e serviços não nocivos à vida, à saúde e à segurança dos

adquirentes  e  usuários,  quer,  por  fim,  coibindo  os  abusos  praticados  e  dando garantias  de  efetivo

ressarcimento, no caso de ofensa a seus interesses econômicos.

     Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor contempla a reciprocidade, equidade e

moderação, devendo sempre ser buscada a harmonização dos interesses em conflito, mantendo a higidez

das relações de consumo.

Vale destacar o disposto no artigo 51, IV da referida lei:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e

serviços que:

 (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,

ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Ao se revelar qualquer situação em relação de consumo que aponte violação ao inciso

IV do artigo 51 do Código do Consumidor,  ter-se-á ofensa direta à principiologia do artigo 170 da

Constituição Federal.

Contudo, não é o caso da situação versada nos presentes autos, uma vez que não se

demonstrou  qualquer  abusividade  pelos  empreendedores  na  cobrança  de  preços  diferenciados  para

homens e mulheres.

Na hipótese dos autos, a Nota Técnica N. 2/2017 consignou que a diferenciação de

preços  entre  homens  e  mulheres  nos  estabelecimentos  (bares  e  restaurantes)  afronta  o  princípio  da

dignidade humana e o princípio da isonomia, bem como consiste em prática comercial abusiva. Esclarece

em seus termos que tal pratica acaba por utilizar a mulher como estratégia de marketing e a coloca em

situação de inferioridade.

Não se vislumbra, porém, a questão da diferenciação de preços como uma estratégia de

marketing assentada na desvalorização da mulher. A diferença de preços nos estabelecimentos - objeto de

discussão nestes autos - de forma alguma torna a mulher inferior ou tem por intuito qualquer propósito de

discriminação em sentido depreciativo. Por outro lado, o que não pode ocorrer é uma imposição sobre a

gerência dos estabelecimentos comerciais, como pretende o ato administrativo regulador.  As agências

estatais devem abrir mão do desejo de dirigir a vida das pessoas, ou seja, que as pessoas, em suas relações

pessoais, não se vejam forçadas a aceitar a vontade de uma entidade coletiva movida por um suposto

critério mais elevado de julgamento da realidade.

Processo Judicial Eletrônico: https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.s...

5 de 6 16/10/2017 16:42



Ressalte-se ainda que não há demonstração de que a conduta de igualar o preço da

entrada no estabelecimento implicaria em redução do valor, tornando assim o divertimento mais acessível

para homens e mulheres.

Não  é  legítimo  que  o  Poder  público  crie  cada  vez  mais  embaraços à  atividade

econômica. Por não existir abuso por parte dos estabelecimentos comerciais, a liberdade econômica dos

associados da entidade autora deve prevalecer sem a interferência indevida do Estado por meio dos atos

administrativos em espécie. 

 De notar, por último, que não obstante a recomendação feita pelo Departamento de

Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) para que os Procons dos Estados se abstenham de realizar

fiscalizações  em  estabelecimentos,  conforme  determinado  na  Nota Técnica  Nº  2/2017/GAB-DPDC

/DPDC/SENACON, não há nos autos comprovação do cumprimento da referida recomendação.

 Ante exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré  ou

qualquer agência estatal integrante do sistema de proteção ao consumidor abstenha-se de autuar ou aplicar

punições aos estabelecimentos associados à autora, em razão da Nota Técnica Nº 2/2017/GAB-DPDC

/DPDC/SENACON,  bem como da Recomendação Conjunta  feita  pelo  Ministério  Público  de  Goiás,

Procon Goiás e Procon Goiânia, ou de quaisquer atos regulamentares dessas fontes, até o julgamento

desta ação.

Cite-se a parte ré.

Oficiem-se com urgência o PROCON GOIÁS, PROCON GOIÂNIA e MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (12ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor) da presente

decisão.

Após, vista ao Ministério Público Federal (art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/85).

Intimem-se.

Goiânia, 9 de outubro de 2017.

Carlos Augusto Tôrres Nobre

Juiz Federal
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