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       Recife, 20 de março de 2018 
 
Exmo. Sr. Dr. 
TORQUATO JARDIM 
DD. Ministro da Justiça 
Esplanada dos Ministérios, 
Bloco T, edf. Sede, 4º andar, sl.400 
70064-900 
Brasília - DF 
 
 
Exmo. Sr. Ministro Torquato Jardim, 
 
 
O FÓRUM NACIONAL DAS ENTIDADES CIVIS DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
- FNECDC, órgão de articulação da Política Nacional das Relações de Consumo, 
sem qualquer finalidade lucrativa, sem qualquer vinculação política e 
governamental, e que congrega mais de 20 (vinte) entidades civis de defesa do 
consumidor, espalhadas por todo o País, vem à presença de V. Exa., através de 
sua Presidente, que esta subscreve, demonstrar toda a sua indignação e repúdio 
pela forma agressiva, desleal e desrespeitosa com que foi exonerada a 
Coordenadora Geral de Articulação de Relações Institucionais da Secretaria 
Nacional do Consumidor – SENACON, SRA. PATRÍCIA GALDINO DE FARIA 
BARROS. 
 
Diz-se agressiva, desleal e desrespeitosa, na medida em que a sra. Patrícia 
Barros foi exonerada, sem qualquer motivação e sem qualquer aviso prévio, tendo 
tomado conhecimento de sua exoneração por publicação no Diário Oficial do dia 
15 de março último, quando todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
comemorava o Dia Internacional do Consumidor.  
 
De outra parte, esse ato constituiu-se não apenas em uma agressão à servidora, 
mas foi também um golpe que atingiu a todos os membros do SNDC, que a 
respeitam pela sua competência e atuação. A sra. Patrícia Barros não é apenas 
uma servidora extremamente competente, atuante e dedicada, mas uma pessoa 
que há mais de 20 (vinte) anos atua junto ao DPDC e à SENACON, tendo estado 
ao lado de todos os respectivos gestores, amiga de todos os membros do Sistema 
Nacional de Defesa de Defesa do Consumidor, e que carrega consigo a própria 
história da SENACON e do DPDC. A sua saída da SENACON é, sem sombra de 
dúvida, uma perda lamentável e até irreparável para o SNDC e para a própria 
SENACON. 
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A exoneração da sra. Patrícia Barros, na forma como ocorrida, é extremamente 
preocupante, porque é o ápice da desconstrução da Política Nacional de Relações 
de Consumo, que, diuturnamente, estamos a presenciar, encabeçada justamente 
pelo órgão máximo do SNDC – a SENACON, que tem o dever de defender o 
órgão, o SNDC, os seus respectivos membros e todas as conquistas até hoje 
alcançadas. 
 
Milito na defesa do consumidor desde 1988, e, daquele ano, até o momento em 
que foi criada a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, momento, 
também, em que a defesa do consumidor foi alçada à Política de Estado e não de 
Governo, acompanhamos, mesmo com momentos difíceis e algumas perdas, um 
esforço de todos os órgãos envolvidos com a defesa do consumidor, capitaneados 
pela SENACON, no sentido de fortalecimento da Política Nacional de Defesa do 
Consumidor. 
 
Infelizmente, os recentes acontecimentos na SENACON, que culminaram com a 
exoneração da servidora Patrícia Barros, reforçam as nossas preocupações, criam 
expectativas negativas, pela desestruturação, desconstrução da SENACOON, 
com a desarticulação do próprio SNDC. 
 
Assim, por todo o exposto, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio e a 
confiança na SENACON, e fortalecer a Política Nacional de Relações de 
Consumo, solicito a V. Exa., em nome de todas as entidades que compõem o 
Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor – FNECDC, a 
reconsideração desse ato administrativo imotivado e absurdo, para reconduzir a 
Sra. Patrícia Barros à SENACON, por ser de justiça e para garantir a integridade 
da Política Nacional de Relações de Consumo. 
 
Na confiança no discernimento de V. Exa. e no respeito que acredito V. Exa. tenha 
pelo SNDC e seus respectivos membros, aguardo o deferimento desse pleito. 
Atenciosamente, 
 
 
   Com protestos de elevada consideração, 
   Atenciosamente, 

 
 


