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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo nº 1002885-82.2017.4.01.3500
Classe: Ação civil pública

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por 

seu  membro  que  esta  subscreve,  vem à presença de V. Exª.,  na 

condição de  custos  juris ,  com fundamento  no art.  5º,  §1º,  da  Lei  n° 

7.347/85, manifestar-se nos termos que se seguem.

1 - Síntese processual

Trata-se  de  ação  civil  pública  com  pedido  de 

tutela  de  urgência  ajuizada  pela  Associação  Brasileira  de  Bares  e 

Restaurantes,  Seccional  de  Goiás  (ABRASEL-GO),  em  face  da 

UNIÃO  FEDERAL,  requerendo:  1)  seja  determinado  liminarmente  

que  o  Procon  (em  âmbito  estadual  e  municipal)  se  abstenha  de  

aplicar  penalidades  às  empresas  que  cobrem  valores  diferentes  a  

homens  e  mulheres,  quando  no  valor  do  ingresso  cobrado,  estiver  
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incluso algum tipo de serviço, como,  por exemplo,  serviços open bar  

e  open  food;  2)  em  provimento  definitivo,  declarada  a 

inconstitucionalidade  da  Nota  Técnica  n°  2/2017/GAB-

DPDC/SENACON,  bem  como  a  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.

A  UNIÃO  FEDERAL,  por  meio  da  Advocacia-

Geral  da  União,  apresentou  manifestação  quanto  ao  pedido  de  tutela 

de urgência, pugnando pelo seu indeferimento (ID 2749752).

Foi  por  esse  ínclito  Juízo  prolatada  decisão 

interlocutória  (ID  3077054),  deferindo  a  tutela  de  urgência  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.” 

2  -  Da  legitimidade  ativa  e  da  adequação  da 

via eleita

A autora  é  associação  civil  constituída  há  oito 

anos  para,  dentre  outras  finalidades,  exercer  a  representação  jurídica 

de  seus  associados,  sendo  expressamente  autorizada  a  mover  ações 

civis  públicas  no  interesse  da  coletividade  que  representa,  conforme 

preceitua o art.  3º,  XVII,  de seu Estatuto.  Sendo,  portanto,  legitimada 
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para propor a presente ação, nos termos do art. 5°, V, “a” e “b”, da Lei 

nº 7.347/1985. 

Dentre as normas que regem o processo coletivo, 

arrola-se  o  princípio  da  não-taxatividade,  atipicidade,  ou  da  máxima 

amplitude,  o  qual  preceitua  a  admissibilidade  de  todas  as  espécies  de  

ações  capazes  de  tutelar  adequadamente  qualquer  direito  ou  interesse 

metaindividual,  ainda  que  tal  interesse/direito  não  esteja 

expressamente previsto na legislação de regência.  É o que dispõem os  

art.  90  do CDC e art.  1°,  IV,  da  Lei  n°  7.347/85,  normas nucleares  do 

microssistema processual coletivo brasileiro. 

Portanto,  é  cabível  a  presente  ação  civil  pública 

para a tutela dos direitos econômicos dos estabelecimentos comerciais  

representados pela ABRASEL-GO.

Ademais,  sendo  a  Secretaria  Nacional  do 

Consumidor-SENACON  vinculada  ao  Ministério  da  Justiça, 

indiscutível a competência federal para apreciar a presente lide.

3  -  Da  necessidade  de  integração  do  polo 

passivo

Esta  ação  civil  pública  foi  proposta  visando 

obter  provimento  judicial  que  estabeleça  obrigação  de  não  fazer  para 

determinar  ao  Procon Goiás  e  ao Procon Goiânia  que se  abstenham de 

aplicar  sanções  aos  associados  da  autora  por  descumprimento  do  que 

estabelecem a  Nota  Técnica  n°  2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON 

e a  Recomendação Conjunta  do MP-GO, do Procon Goiás e do Procon 

Goiânia,  a respeito  da cobrança de valores diferentes pelo ingresso de 

para homens e mulheres em quaisquer eventos.
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Requer-se,  ainda,  incidentalmente,  a  declaração 

de  inconstitucionalidade  da  Nota  Técnica  n°  2/2017/GAB-

DPDC/DPDC/SENACON  e  da  Recomendação  Conjunta,  expedidas 

pela Secretaria Nacional  do Consumidor, pelo MP-GO e pelos Procons 

Estadual  e  de  Goiânia.  Todavia,  a  parte  autora  não  arrolou  tais  entes 

no polo passivo da presente ação. 

Ora,  não  é  possível  que  os  órgãos  e  pessoas 

públicas  sobreditas  sejam  atingidos  por  um  provimento  judicial  que 

lhes imponha a abstenção de determinadas condutas, sem que integrem 

a relação jurídica processual,  sob pena de  grave violação ao princípio 

do  devido  processo  legal,  por  se  tratar  de  hipótese  de  litisconsórcio 

passivo necessário (art. 114 do CPC/2015).

Assim,  deve  a  parte  requerente  ser  intimada  a 

promover a citação das pessoas jurídicas responsáveis  pela edição dos 

atos  do  poder  público  ora  questionados,  sob  pena  de  ineficácia  do 

provimento  jurisdicional  que  vier  a  ser  constituído  na  presente  ação,  

ou quiçá, de sua nulidade.

4  -  Do  controle  concreto/difuso  de 

constitucionalidade em ação civil pública

Embora  ainda  remanesça  alguma  celeuma 

dogmática  quanto  à  possibilidade  de  realização  de  controle  concreto 

de  constitucionalidade  em  sede  de  ação  civil  pública,  os  seguintes 

arestos da Suprema Corte acolhem a tese da possibilidade do controle, 

senão vejamos: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
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CONTROLE  DE  CONSTITUCIONALIDADE.  OCUPAÇÃO 
DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO FEDERAL. 
PEDIDO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE 
INCIDENTER TANTUM DA LEI 754/1994 DO DISTRITO 
FEDERAL.  QUESTÃO  DE  ORDEM.  RECURSO  DO 
DISTRITIO  FEDERAL  DESPROVIDO.  RECURSO  DO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  DISTRITO  FEDERAL 
PREJUDICADO.  Ação  civi l  pública  a juizada  pelo 
Ministério  Públ ico  do  Dist r i to  Federal  com  pedidos 
múlt iplos,  dentre  eles,  o  pedido  de  declaração  de 
inconst i tucionalidade  incidenter  tantum  da  lei  distr i tal 
754/1994,  que  discipl ina  a  ocupação  de  logradouros 
públicos  no  Distr i to  Federal .  Resolvida  questão  de  ordem 
susci tada  pelo  rela tor  no  sent ido  de  que  a  declaração  de 
inconst i tucionalidade  da  lei  754/1994  pelo  Tribunal  de 
Just iça  do  Distr i to  Federal  não  torna  prejudicado,  por  perda 
de  objeto,  o  recurso  extraordinário.  A  jurisprudência  do 
Supremo  Tribunal  Federal  tem  reconhecido  que  se  pode 
pleitear  a  inconstitucionalidade  de  determinado  ato 
normativo  na  ação  civi l  pública,  desde  que  incidenter 
tantum.  Veda-se,  no  entanto,  o  uso  da  ação  civi l  pública 
para  alcançar  a  declaração  de  inconstitucionalidade  com 
efeitos  erga  omnes.  No  caso,  o  pedido  de  declaração  de 
inconst i tucionalidade  da  lei  754/1994  é  meramente 
incidental ,  const i tuindo-se  verdadeira  causa  de  pedir. 
Negado  provimento  ao  recurso  extraordinário  do  Distr i to 
Federal  e  julgado  prejudicado  o  recurso  extraordinário 
a juizado  pelo  Ministério  Públ ico  do  Dist r i to  Federal .  (STF, 
RE 424993,  Relator:  Minist ro  Joaquim  Barbosa. 
Julgamento:  12/09/2007).  (grifo nosso)

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.  1. 
LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  A 
PROPOSITURA  DE  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  EM  DEFESA 
DO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  PRECEDENTES.  2.  AÇÃO 
CIVIL  PÚBLICA.  POSSIBILIDADE  DE  PEDIDO 
INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DE  LEI.  3.  ADMINISTRATIVO. 
MILITAR.  INCORPORAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO  DE  LEI  LOCAL. 
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  280  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.  4.  REPERCUSSÃO  GERAL  DA  QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL: DESNECESSIDADE.
INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ANTERIOR A 3.5.2007. 
RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. 
III, alínea a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do 
Tribunal  de  Justiça  de  Rondônia:  “Ação  civil  pública.  Legitimidade 
ativa.  Ministério Público.  Controle difuso da constitucionalidade.  Teto 
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remunerativo.  Tempo  de  serviço  ficto.  O  Ministério  Público  tem 
legitimidade  para  propor  ação  civil  pública  a  fim  de  reparar  danos 
causados  ao  patrimônio  público.  Não  é  vedado  o  controle  difuso  da 
constitucionalidade  em  sede  de  ação  civil  pública.  O  Estado  pode 
estabelecer  como  teto  a  remuneração  da  autoridade  a  que  estiver 
subordinado  o  servidor,  seja  civil  ou  militar.  Até  a  Emenda 
Constitucional n. 20, de 15/12/98, era perfeitamente possível a contagem 
do  tempo  ficto”  (fl.  649).  2.  O  Recorrente  alega  que  teriam  sido 
contrariados  os  arts.  102,  inc.  I,  37,  40,  §  4º,  42,  §  10,  e  70  da 
Constituição  da  República.  Argumenta  que  “o  v.  acórdão  violou  o 
disposto no art. 129, inc. III, da CF, pois não estamos diante de hipóteses 
de  proteção  do  patrimônio  público,  pois  o  que  se  tem  em  jogo, 
efetivamente, é um interesse público” (fl.  692). Sustenta que “a Corte 
Estadual não atentou sobre o que dispõe o art. 16 da Lei n. 7347/85. (...)  
A lei diz claramente que a sentença proferida em ação civil pública terá 
efeitos  ‘erga  omnes’,  o  que  é  incompatível  com o  controle  difuso  de 
constitucionalidade, que só admite efeitos ‘inter parte’ (fl. 693). Assevera 
que  “foi  declarada  a  inconstitucionalidade  de  lei  e  ato  normativo 
estadual,  pela  via  incidental,  com efeitos  erga omnes,  usurpando-se  a 
competência desta Corte [Supremo Tribunal Federal]” (fl. 694). Afirma 
que  “o  policial  militar  na  inatividade  (...)  [tem]  direito  a  receber  a  
gratificação  CGS,  visto  que  esta  gratificação  constitui  a  estrutura 
remuneratória do policial militar na ativa, não podendo ser retirada dos 
proventos do militar na reserva” (fl. 698). 3. No parecer de fls. 812-814, 
a Procuradoria-Geral  da República manifestou-se pelo não provimento 
do  recurso  nos  termos  seguintes:  “Recurso  extraordinário.  Ação  civil  
pública.  Declaração  incidental  de  inconstitucionalidade.  Cabimento. 
Patrimônio público. Defesa. Legitimidade ativa do Parquet. No mérito, 
necessário  reexame  do  contexto  infraconstitucional.  Impossibilidade. 
Pelo desprovimento do recurso”. Apreciada a matéria trazida na espécie,  
DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 5. Inicialmente, 
quanto à preliminar de repercussão geral, é de se anotar que o Recorrente 
foi  intimado  do  acórdão  recorrido  antes  de  3.5.2007  (fl.  675),  o  que 
dispensa a demonstração da repercussão geral da questão constitucional 
em  capítulo  especial  do  recurso  extraordinário,  nos  termos  do  que 
decidido  pelo  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  no  Agravo  de 
Instrumento 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. 6. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 
o  Ministério  Público  tem  legitimidade  ativa  para  propor  ação  civil 
pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 
e  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos,  nos  termos  do  art.  129 da 
Constituição  da  República.  Confiram-se,  a  propósito,  os  seguintes 
julgados: “O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação 
civil  pública para a proteção do patrimônio público e social,  do meio 
ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos. Agravo 
regimental a que se nega provimento” (AI718.547-AgR, Rel. Min. Eros 
Grau, Segunda Turma, DJe 7.11.2008). “ Agravo regimental em recurso 
extraordinário.  2.  Recurso  que  não  demonstra  o  desacerto  da  decisão 
agravada. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. 
O Ministério Público está legitimado para propor ação civil pública na 
defesa do patrimônio público (art. 129, III, da Constituição). Precedentes. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento ” (RE 302.522-AgR, Rel. 
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Min.  Gilmar  Mendes,  Segunda  Turma,  DJe  11.4.2008).  “  Ministério 
Público:  legitimação  para  propor  ação  civil  pública  para  proteção  do 
patrimônio público (CF, art. 129, III): precedentes (v.g. RREE 267.023 e 
234.439,  30.04.2002,  1ª  T.,  Moreira;  227.159,  Néri,  RTJ  186/690; 
208.790,  27.9.2000,  Ilmar  Galvão,  DJ 15.12.2000,  RTJ  176/957)” (AI 
495.632-AgR,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence,  Primeira  Turma,  DJ 
16.6.2006).  7.  Além  disso,  o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou  o 
entendimento de que é cabível ação civil pública com pedido incidental 
de  declaração  de  inconstitucionalidade  de  lei:  “A jurisprudência  do 
Supremo  Tribunal  Federal  tem  reconhecido  que  se  pode  pleitear  a 
inconstitucionalidade  de  determinado  ato  normativo  na  ação  civil 
pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso da ação 
civil  pública  para  alcançar  a  declaração  de  inconstitucionalidade  com 
efeitos erga omnes” (RE 424.993, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, 
DJe  19.10.2007).“Recurso  extraordinário.  1.  Ação  Civil  Pública. 
Ministério Público. Legitimidade. 2. Acórdão que deu como inadequada 
a  ação  civil  pública  para  declarar  a  inconstitucionalidade  de  ato 
normativo municipal. 3. Entendimento desta Corte no sentido de que ‘nas 
ações  coletivas,  não se  nega,  à evidência,  também,  a  possibilidade de 
declaração  de  inconstitucionalidade,  incidenter  tantum,  de  lei  ou  ato 
normativo federal ou local.’ 4. Reconhecida a legitimidade do Ministério 
Público, em qualquer instância, de acordo com a respectiva jurisdição, a 
propor  ação  civil  pública  (CF,  arts.  127  e  129,  III).  5.  Recurso 
extraordinário conhecido e provido para que se prossiga na ação civil  
pública movida pelo Ministério Público” (RE 227.159, Rel. Min. Néri da 
Silveira,DJ  17.5.2002).  E  ainda:“AGRAVO  REGIMENTAL  EM 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECLARAÇÃO  INCIDENTAL DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  DE  LEI  MUNICIPAL.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  ALEGADA  USURPAÇÃO  DA  COMPETÊNCIA  DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  IMPROCEDÊNCIA. 
PRECEDENTES.  Não  usurpa  a  competência  do  Supremo  Tribunal 
Federal a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei municipal,  
proferida por juiz singular em ação civil pública. Especialmente quando 
não  demonstrado  que  o  objeto  do  pedido  era  tão-somente  a 
inconstitucionalidade  da  lei.  Agravo  regimental  desprovido”  (AI 
476.058-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 15.6.2007). 
8. Quanto ao direito de incorporação de gratificação pelo exercício de  
cargo comissionado, o Tribunal de origem assentou:“É certo que a Lei 
Complementar Estadual n. 58/92 determina que é facultada ao policial 
militar, ao assumir cargo em comissão, a opção pela remuneração do seu 
cargo efetivo, sem prejuízos das gratificações daquele cargo ou função, 
passando estas a comporem a estrutura remuneratória. Todavia, ela não 
lhe dá o direito de incorporar aos proventos da aposentadoria ou mesmo 
a sua remuneração permanente. No âmbito da administração em geral, a  
incorporação dos valores de cargos em comissão ou gratificações se dá 
em um período  de  10  (dez)  anos  ou  de  20% por  cada  dois  anos  de 
exercício do cargo comissionado.  A natureza dos cargos  de  comando, 
comissão  e  chefia  são  sempre  temporários,  podem  até,  enquanto  no 
exercício do cargo, acumular as gratificações com o salário efetivo de 
coronel,  mas  isso  sempre  tem caráter  temporário,  deixando  o  cargo, 
reformando-se,  receberá  os  proventos  de  seu  cargo  efetivo  que  é  de 
coronel” (fl. 652).Concluir de forma diversa do que foi decidido pelas 
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instâncias  originárias  demandaria  a  análise  prévia  de  legislação 
infraconstitucional  aplicável  à  espécie  (Lei  Complementar  Estadual  n. 
58/92). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se 
tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do 
recurso  extraordinário.  Incide  na  espécie  a  Súmula  280  do  Supremo 
Tribunal  Federal.  Nesse  sentido,  os  seguintes  julgados:  “AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
ADMINISTRATIVO.  POLICIAL  MILITAR.  GRATIFICAÇÕES 
PREVISTAS  EM  LEGISLAÇÃO  ESTADUAL.  IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO” 
(RE558.470-AgR,  de  minha  relatoria,  Primeira  Turma,  DJe 
7.8.2009).E:“Policial militar. Gratificação de representação. Controvérsia 
infraconstitucional. Direito local (Súmula 280). Regimental não provido” 
(AI  485.047-AgR,  Rel.  Min.  Nelson  Jobim,  Segunda  Turma,  DJ 
7.5.2004).9.  Nada  há,  pois,  a  prover  quanto  às  alegações  do 
Recorrente.10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil  e  art.  21,  §  1º,  do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 
4 de dezembro de 2009. Ministra CÁRMEN LÚCIA(STF, RE 524826, 
Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Julgamento em 04/12/2009). (grifou-
se)

Portanto, à luz da atual  jurisprudência do STF  é 

cabível  o  controle  difuso  de  constitucionalidade  no  curso  de  ação 

civil  pública,  vedando-se  apenas  a  extensão  de  seus  efeitos  erga 

omnes ,  é  dizer,  os  efeitos  da  decisão  judicial  que  afastar  a  aplicação 

do  ato  normativo  devem  limitar-se  apenas  às  partes  participantes  da 

relação jurídica processual (efeito inter partes).

Reconhecida  a  possibilidade  de  utilização  de 

ação  civil  pública  para  o  controle  concreto  de  constitucionalidade, 

resta verificar quais atos podem ser objeto de controle.

A  doutrina  majoritária  limita-se  a  tratar  das 

hipóteses de controle difuso em face de atos normativos; todavia, nada  

obsta que qualquer ato do poder público possa ser  objeto de controle.  

A tendência  verificável  no  ordenamento  jurídico 

pátrio  é  de  cada  vez  mais  se  estender  as  espécies  de  atos  que  podem 
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ser  sujeitados  ao  controle  de  constitucionalidade,  o  que  decorre,  

evidentemente,  dos  princípios  da  supremacia  e  da  força  normativa  da  

constituição.  Não  se  admite  qualquer  espécie  de  norma,  conduta  ou 

política estatal em afronta com as normas constitucionais. 

Ora,  em  face  da  ampliação  das  hipóteses  de 

controle  abstrato  de  constitucionalidade,  promovida  pela  Lei  n° 

9.882/99,  disciplinando  o  processo  e  julgamento  da  arguição  de 

descumprimento  de  preceito  fundamental,  que  sujeitou  ao  controle  da 

corte  constitucional  brasileira  atos  do  poder  público,  em  geral,  que 

afrontem  preceitos  constitucionais,  não  é  possível  a  adoção  de 

conceito mais restritivo quanto à amplitude do controle difuso. 

Nesse  sentido,  é  salutar  observar  a  lição  de  Saul 

Tourinho Leal:

É  lícito  ao  Judiciário,  em  face  do  princípio  da 
supremacia  da  Constituição,  adotar  em  sede 
jurisdicional,  medidas  destinadas  a  tornar  efetivas  a 
implementação  de  polít icas  públicas,  se  e  quando  se 
registrar  situação  configuradora  de  inescusável  omissão 
estatal.  Recentemente,  o  Ministro  Celso  de  Mello 
restabeleceu  sentença  proferidas  por  magistrado  de 
primeira  instância,  que  condenou  o  Estado  do  Paraná, 
no  prazo  de  06  (seis)  meses,  sob  pena  de  cominação  de 
multa  diária  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais),  valor  que 
deverá  ser  destinado  ao  Fundo  de  Defesa  dos  Direitos 
Difusos,  na  forma  do  art.  13  da  Lei  n°  7347/1985. 
(LEAL,  Saul  Tourinho.  Controle  de  consti tucionalidade 
moderno. 3 ed. Impetus: Rio de Janeiro, 2014, p. 187)

Assim,  não  apenas  os  atos  normativos,  mas 

também  os  atos  administrativos  e  até  mesmo  as  políticas  públicas 

podem ser objeto de controle de constitucionalidade, na via incidental. 

Pelo  que  se  expôs,  é  juridicamente  possível  nos 
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autos  da  presente  ação  declarar  a  inconstitucionalidade  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,  uma  vez  verificada  afronta  aos 

preceitos constitucionais. 

A  nota  técnica  suprarreferida,  editada  pela 

Secretaria Nacional  do Consumidor, não é ato normativo propriamente 

dito,  mas se trata de documento técnico produzido por órgão do Poder  

Executivo federal, o qual vem sendo utilizado como diretriz por outros 

órgãos  do  Sistema  Nacional  de  Defesa  do  Consumidor  para  a 

formulação de políticas públicas de defesa dos direitos consumeristas. 

É,  portanto,  factível  sua  sujeição  ao  controle  concreto  de 

constitucionalidade.

Em relação à recomendação conjunta  do MP-GO, 

dos  Procons  de  Goiás  e  de  Goiânia,  o  controle  de  constitucionalidade 

também  pode  ocorrer,  já  que  tal  documento  será  utilizado  como 

motivação  aliunde  ou  per  relationem  para  expedição  de  atos 

administrativos  sancionatórios  em  face  das  pessoas  jurídicas 

representadas pela parte autora.

5 - Do mérito

Superadas  as  questões  preliminares  que 

impediriam a prolação de uma decisão que resolva o mérito, passa-se à 

análise dos pedidos.

Tanto  a  Nota  Técnica  Nº  2/2017/GAB-

DPDC/DPDC/SENACON  como  a  Recomendação  Conjunta  apontam 
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suposta  violação  aos  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  da 

isonomia  nas  relações  de  consumo,  na  adoção  de  preços  diferentes 

para  o  ingresso  de  homens  e  mulheres  em  eventos  de  lazer,  cultura, 

entretenimento e congêneres.

A Recomendação  Conjunta,  porém,  aponta  ainda 

suposta  violação  às  normas  do  Código  de  Defesa  de  Consumidor, 

entendendo tratar-se de prática abusiva no fornecimento de produtos e 

serviços,  recomendando  a  abstenção  da  cobrança  de  preços  diferentes 

para  ingresso  de  homens  e  mulheres  nos  eventos  culturais 

retromencionados.

Ocorre  que,  data  venia ,  não  assiste  razão  aos 

ilustres  órgãos  de  defesa  do  consumidor  prolatores  dos  atos 

impugnados  na  presente  ação.  Em  primeiro  lugar,  impende  ressaltar 

que a isonomia entre homens e mulheres não implica sempre  a adoção 

de  tratamento  idêntico  para  pessoas  de  ambos  os  sexos.  Como  diz  a 

conhecida  parêmia,  cuja  origem  se  atribui  a  Aristóteles:  “devemos 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de 

sua desigualdade”.

A  própria  Carta  Magna  estabelece  distinções 

entre  homens  e  mulheres,  como  a  isenção  feminina  da  obrigação  de 

cumprimento do serviço militar obrigatório (art. 143, § 2º) e a redução 

de  cinco  anos  no  tempo  de  contribuição  e  na  idade  mínima  para  as 

mulheres  em  relação  aos  homens  para  a  aposentadoria  voluntária  de 

servidores (art. 40, § º, III, “a” e “b”).

A  cobrança  de  valores  diferentes  para  o 

ingresso  de  homens  e  mulheres  em eventos  culturais  com serviços 

de  open  bar  e  open  food  é  legítima  e  não  ofende  o  ordenamento 
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jurídico.

Conforme  dados  do  “I  Levantamento  Nacional 

sobre  os  Padrões  de  Consumo  de  Álcool  na  População  Brasileira”, 

realizado  pelo  Gabinete  de  Segurança  Institucional  da  Presidência  da  

República,  em  parceria  com  o  Departamento  de  Psiquiatria  da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), concluiu-se que: 

1.  52% dos  brasileiros  beberam pelo  menos  uma  vez  no 
último  ano  e  os  48%  restantes  relataram  estar 
abstinentes,  de  tal  forma  que  não  fizeram uso  na  vida  e 
tampouco nos 12 meses anteriores à entrevista.
2. Mulheres apresentam maior prevalência de abstinência (59%) e 
os homens bebem mais frequentemente, ou seja, 39% dos homens 
bebem  pelo  menos  1  vez/semana,  dos  quais  11%  bebem 
diariamente.  A quantidade  de  bebida  por  ocasião  de  consumo 
também difere conforme o sexo, ou seja, enquanto a maioria das 
mulheres (68%) bebeu até 2 doses de álcool na última ocasião, 38% 
dos homens beberam 5 ou mais doses, dos quais 11% beberam 12 
ou mais doses na última ocasião. 1

Dos dados apresentados, nota-se que a proporção 

de  mulheres  que  fazem uso  de  bebidas  alcoólicas  é  bem menor  que  a 

de homens.  Ademais,  é  fato  verificável  pela  experiência  ordinária  que 

homens  geralmente  consomem  e  toleram  maiores  quantidades  de 

bebida alcoólica do que mulheres.

Logo, é justificável que o ingresso de homens em 

eventos culturais  open bar seja mais caro que o de mulheres, já que se 

presume  que  o  consumo  masculino  de  álcool  será  maior  que  o 

consumo feminino.

Do  mesmo  modo,  o  consumo  de  alimentos  para 

homens  e  mulheres  é  diferente,  conforme  as  caracteristícas 

1 Disponível  em:  http://www.cisa.org.br/artigo/155/i-levantamento-nacional-sobre-os-padroes.php.  Acesso  em: 

13/10/2017.
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fisiológicas  e  metabólicas  de  cada  sexo.  Uma  mulher  de  1,70m 

necessita  ingerir  de  1850  kcal  a  2800  kcal  por  dia,  enquanto  que  um 

homem de  1,70m necessita  ingerir  de  2100  kcal  a  3100  kcal  por  dia,  

por exemplo. 2

Também  a  experiência  ordinária  demonstra  que 

os  homens  consomem habitualmente  mais  alimentos  que  as  mulheres, 

o que justifica a cobrança de valores diferentes em eventuais culturais 

que oferecem o serviço de open food . 

Outrossim,  a  exigência  de  que  sejam  cobrados 

valores  iguais  para  homens  e  mulheres,  na  hipótese  em comento,  fere 

os  princípios  constitucionais  da  livre  iniciativa,  da  livre 

concorrência  e  do  livre  exercício  da  atividade  econômica  (art.  170, 

caput , IV e parágrafo único, da CF.) 

Ora,  o  CDC  estabelece  que  a  Política  Nacional 

das  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o  atendimento  das 

necessidades  dos  consumidores,  o  respeito  à  sua  dignidade,  saúde  e 

segurança,  a  proteção  de  seus  interesses  econômicos,  a  melhoria  de 

sua  qualidade  de  vida,  bem  como  a  transparência  e  harmonia  das  

relações  de  consumo  (art.  4º).  Assim,  a  intervenção  estatal,  nas 

relações  de  consumo,  somente  pode  dar-se  quando  verificado 

efetivamente a violação aos preceitos apontados.

Não  é  o  que  ocorre  no  caso  em  tela.  A 

justificativa de que a proibição da cobrança de valores diferentes para 

homens e  mulheres  visa  tutelar  a  dignidade  humana e  a  igualdade  não 

merece  prosperar.  Como vem sendo  demonstrado,  existem argumentos 

de  razão  prática,  de  índole  econômica  que  autorizam  a  cobrança  do  

2 http://bemstar.globo.com/index.php?modulo=tab_nutri&id_tipo=200
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modo  como  é  realizado  pelas  empresas  representadas  pela  parte 

autora, na presente ação.

Em  verdade,  a  nota  técnica  expedida  pela 

SENACON  está  no  plano  metajurídico ,  pois  confunde  preceitos  da 

moral  com  preceitos  jurídicos.  Embora  hoje  deva  considerar-se 

superado  o  paradigma  positivista  kelseniano,  o  qual  dissociava 

completamente  o  direito  da  moral,  parece  haver  consenso  na 

jusfilosofia  de  que  existe  um  conjunto  comum  em  que  estejam 

contidos  preceitos  morais  e  preceitos  jurídicos,  ou  seja,  algumas 

normas  do  ordenamento  jurídico  encontram-se  imantadas  em  valores 

morais.

Todavia,  seja  adotando  a  perspectiva  pós-

positivista  ou  a  teoria  do  mínimo  ético,  é  necessário  estabelecer  um 

limite entre as normas constitucionais que tutelam a dignidade humana 

e  a  igualdade  entre  homens  e  mulheres  dos  preceitos  morais,  da 

consciência  coletiva,  daquilo  que  é  considerado  correto  e  justo  em 

uma  determinada  sociedade,  mas  não  alcançado  pela  coercitividade 

própria do direito.

Não  é  legítimo  que  o  Estado  ou  que 

determinados agentes  seus imponham seus próprios  padrões  morais  de 

comportamento  à  sociedade.  Não  se  verifica  na  Nota  Técnica  Nº 

2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON  ou  na  Recomendação  Conjunta 

qualquer  fundamento  fático  que  permita  vislumbrar  uma  única 

hipótese  em  que  os  promotores  de  eventos  culturais  tenham  adotado 

comportamento  que  ferisse  a  dignidade,  a  integridade  moral  e  a  honra 

objetiva das pessoas do gênero feminino que deles participam. 

A  doutrina  constitucional  debate-se  quanto  à 
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definição  e  ao  alcance  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  

para  parcela  da  dogmática  nacional,  o  vetor  hermenêutico  mais 

adequado  é  aquele  proposto  pela  ética  kantiana,  o  postulado  de  que  

nenhum  ser  humano  pode  ser  tomado  como  meio  para  determinado 

fim,  mas,  ao  contrário,  a  pessoa  deve  ser  tratada  como um fim em  si  

mesma.

Mesmo  adotando  como  norte  a  ética  de  Kant,  a 

atuação  estatal  no  mercado  de  consumo  deve  privilegiar  a  autonomia 

da  vontade,  o  querer  individual  de  cada  mulher  que  se  dispõe  a 

participar  dos  mais  variados  eventos  culturais,  pois  não  se  pode 

excluir  da  análise  de  uma  suposta  violação  à  dignidade  humana,  a 

percepção que  cada  mulher  tem de  si  mesma e das  condutas  que  estão  

nos  limites  subjetivos  da  sua  compreensão  do  que  constitui  sua 

própria dignidade.

Outrossim, o princípio da confiança deve inibir a 

atuação  sancionatória  estatal  da  forma  como  pretendida  pelos  órgãos 

de defesa do consumidor,  já  que a prática  de cobrar  valores diferentes 

para  o  ingresso  de  homens  e  mulheres  em eventos  culturais  é  antiga. 

Não  se  tem notícia  de  que  tenha  havido  ação  estatal  visando  inibi-la,  

anteriormente,  o  que  gerou  a  compreensão  de  que  tal  prática  é 

legítima.  O  que  ocorre  agora  é  que  determinados  órgãos  estatais 

passaram a interpretar a ordem jurídica de modo diferente, entendendo 

a  referida  prática  comercial  como  comportamento  vedado  pelo 

ordenamento jurídico.

Nada  obstante,  a  garantia  constitucional  de  que 

ninguém será  obrigado  a  fazer  ou  deixar  de  fazer  alguma  coisa  senão  

em  virtude  de  lei  (art.  5º,  II,  da  C.F.),  constitui  verdadeiro  óbice  à  
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aplicação dos atos estatais ora impugnados, já que não houve qualquer  

inovação  normativa  que  impeça  a  cobrança  de  valores  diferentes  para 

ingresso  de  homens  e  mulheres  em  eventos  culturais,  conforme 

praticado pelos estabelecimentos que promovem tais eventos. 

Ainda  outro  aspecto  relevante  precisa  ser 

considerado,  conforme  apontado  pelo  ilustre  Promotor  de  Justiça 

Érico  de  Pina  Cabral,  que  já  atuou  muitos  anos  no  CAO Consumidor 

do  MPE,  no  artigo  “Mulher  não  paga!”,  publicado  no  Jornal  O 

Popular, em 28/08/2017,  pg. 2: 

“No  mercado  de  consumo  atual  são  comuns  as  ofertas 
promocionais  para atrair  segmentos de consumidores:  as 
crianças,  os  jovens,  os  estudantes  e  também  as 
mulheres;  são  salões  de  beleza,  casas  de  depilação, 
clínicas  médicas,  academias.  Já  existe  até  o  serviço 
Uber  e vagões  de metro especiais  para mulheres.  Seriam 
tais ofertas discriminatórias e abusivas?
A oferta  com  estímulo  ao  consumo  é  a  máquina  motora 
da  atividade  econômica.  Porquanto,  não  se  pode  dizer 
que  este  marketing  do  privilégio  para  mulheres  seja 
discriminatório  em  prejuízo  da  dignidade  da  pessoa 
humana.  Assim,  ao  oferecer  a  brinquedoteca  para 
crianças,  o  restaurante  quer,  na  verdade,  atrair  os  pais 
consumidores  e  não  discriminá-los  na  sua  dignidade 
humana,  fazendo-os  de  'isca'  para  o  consumo.  No 
Código  de  Defesa  do  Consumidor  não  há  uma  linha 
sequer  que  proíba  a  oferta  promocional  com 
privilégios  ou  vantagens  para  atrair  determinado 
segmento do mercado de consumo” (grifou-se)

 Como  bem  observado  no  artigo,  o  aspecto 

mercadológico  não  pode  ser  desprezado,  na  medida  em que  descontos 

oferecidos  para  mulheres  em  casas  noturnas  e  festas  pagas  servem 

como  atrativo  para  que  estas,  notadamente  mais  arredias  à 

participação que os homens em eventos dessa natureza, sintam-se mais 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

encorajadas a participar, no interesse de todos. 

Assim,  mutatis  mutandis ,  também  não  é  ilegal 

nem  discriminatório  que  um  salão  de  beleza  ofereça  descontos 

exclusivamente  voltados  para  o  público  masculino,  com  o  intuito  de 

estimular  a  maior  frequência  desse  segmento.  É  pura  e  legítima 

estratégia de marketing, que não atenta à dignidade dos homens.

Por  fim,  embora  não  haja  pedido  expresso 

requerendo  a  imposição  de  obrigação  de  não  fazer  em face  da  União,  

deve-se  atentar  para  o  que  dispõe  o  art.  322,  §2º,  do  CPC/2015,  que 

determina  ao  magistrado  que  considere,  na  interpretação  do  pedido,  o 

conjunto da postulação e o princípio da boa-fé.

Desse  modo,  não  há  ofensa  ao  princípio  da 

congruência  ao  verificar-se  que,  de  todo  o  conjunto  postulatório,  está 

implícito  o  pedido  de  que  a  União  Federal  abstenha-se,  por  seus 

órgãos  de  defesa  do  consumidor,  de  aplicar  sanções  às  entidades 

representadas  nesta  ação  pela  cobrança  de  valores  diferentes  para  o  

ingresso de homens e mulheres em eventos culturais.

Assim, uma vez ocorrida a citação da União, bem 

como já tendo se desenvolvido o contraditório em relação a  esse ente, 

exsurge  a  hipótese  dos  art.  356,  II  c/c  art.  355,  I,  do  CPC/2015, 

autorizando o julgamento antecipado parcial do mérito.

Vale  ressaltar  que  igual  pleito  foi  formulado 

pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Seccional  São 

Paulo,  em  relação  àquele  Estado,  e  o  MM.  Juiz  Federal  Cível  da 

17ª  Vara  de  São  Paulo  acatou  o  pedido,  nos  mesmos  moldes  da 

liminar aqui deferida (ACP nº 5009720-21.2017.403.6100).

6 - Da manifestação



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL:

1)  requer,  nos  termos  do  art.  179,  II,  do 

CPC/2015,  seja  a  parte  autora  intimada  a  promover  a  citação  dos 

demais  litisconsortes  passivos  necessários  para  responderem  à 

presente ação, querendo;

2)  manifesta-se  pelo  julgamento  antecipado 

parcial  do  mérito  declarando-se  incidentalmente  a 

inconstitucionalidade  da  Nota  Técnica  n°  2/2017/GAB-

DPDC/SENACON e  a  Recomendação  Conjunta  do  MP-GO,  do  Procon 

Goiás e  do  Procon Goiânia,  nos  termos dos  art.  356,  II  c/c  art.  355,  I,  

do CPC/2015;

3)   pugna,  por  ora ,  pelo  julgamento  antecipado 

parcial  do  mérito,  para  determinar  que  a  UNIÃO  FEDERAL,  por 

qualquer  de  seus  órgãos,  abstenha-se  de  aplicar  sanções  baseadas  na 

Nota Técnica n° 2/2017/GAB-DPDC/SENACON ou por qualquer outro 

ato  administrativo  que  impeçam a cobrança de  valores  diferentes  para  

o ingresso de homens e mulheres em eventos culturais com serviços de 

open  bar  e  open  food,  em  relação  a  todos  os  associados  da  parte 

autora.  Ao  final,  propõe  seja  referida  proibição  estendida  aos  demais 

litisconsortes.

    Goiânia, 16 de outubro de 2017.

Mariane G. de Mello Oliveira
           PROCURADORA DA REPÚBLICA


