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Introdução: A proteção do consumidor está prevista na Constituição Federal, norma
suprema do nosso ordenamento jurídico. Por determinação do constituinte de 1988 foi
elaborado o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº. 8.078 de 11 de setembro de
1990, que disciplina os direitos do consumidor. Não obstante, comum no nosso
cotidiano, depararmos com situações em que esses direitos não são respeitados e o
consumidor é lesado. Dessa forma, tão importante como a regulação dos direitos dos
consumidores são os mecanismos criados para a tutela desses direitos, por vezes
desconhecidos de grande parte dos consumidores. Objetivo: O objetivo deste estudo é
identificar e conhecer os principais mecanismos de defesa do consumidor, com a
finalidade de aprimorá-los e levar conhecimento aos consumidores para que participem
da relação de consumo de forma consciente, sabendo como e onde reclamar quando
algum de seus direitos for lesado. Metodologia: Trata-se de revisão de literatura, sendo
a pesquisa realizada em livros, artigos jurídicos, e sites de órgãos de proteção ao
consumidor na Internet, buscando apresentar o assunto de maneira clara e precisa,
tendo em vista que independente de profissão, escolaridade, ou classe social, somos
todos consumidores. Resultados: Os mecanismos de defesa do consumidor mais
utilizados na atualidade e que demonstram resultados satisfatórios são os Serviços de
Atendimento ao Consumidor – SAC e as agências reguladoras, que embora não
tenham o fim precípuo de tutelar os direitos dos consumidores, acabam indiretamente
protegendo os consumidores contra as abusividades praticadas pelos prestadores de
serviços por elas controlados e fiscalizados. Dentre os órgãos de defesa do consumidor
temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) que o próprio CDC
regulamenta a partir de seu artigo 105 e ainda se destaca a atuação do Ministério
Público na defesa coletiva dos direitos dos consumidores. Importante também a
garantia de acesso à Justiça alcançada pelo Juizado Especial que contempla a
possibilidade do consumidor, pessoalmente, sem qualquer custo ou mesmo
necessidade de contratar advogado, em alguns casos, possa buscar a intervenção do
judiciário para garantir seu direito. Conclusão: Ainda é preciso avançar para que a
proteção do consumidor seja efetiva, em especial, porque muitas vezes não sabe a
quem, como ou onde recorrer quando alguns de seus direitos são lesados. Outras vezes,
até conhece algum mecanismo de defesa, mas a ele não tem acesso.
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