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DECRETO Nº 3.970, DE 25 DE JANEIRO DE 2008. 

 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA ESCOLA 
ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS , no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso VI, do art.107 da Constituição Estadual e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 1101-3687/2007, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica criada a Escola Estadual de Defesa do Consumidor, que tem como 

objetivo capacitar e aprimorar os agentes responsáveis pela promoção da defesa do 
consumidor nos órgãos e entidades civis que compõem o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor – SNDC, bem como membros de outros órgãos, entidades e instituições de 
ensino, cujo tema da proteção e defesa do consumidor seja pertinente para a sua atividade ou 
para a educação dos alunos como multiplicadores. 

 
Art. 2º A Escola Estadual de Defesa do Consumidor atenderá aos seus objetivos por 

meio das seguintes ações, dentre outras: 
 
I – ministrar cursos de capacitação de técnicos e multiplicadores para órgãos e 

entidades integrantes do SNDC, bem como instituições de ensino, sem prejuízos de outros 
convidados; 

 
II  – promover estudos, conferências, seminários, debates e discussões de temas 

conexos ao Direito do Consumidor; 
 
III  – contribuir para a criação, fortalecimento e ampliação de programas de educação 

em Direito do Consumidor e áreas conexas; 
 
IV – fortalecer o diálogo entre a comunidade acadêmica, os gestores de políticas 

públicas e os diversos atores envolvidos nas relações de consumo; 
 
V – estimular a utilização de dados estatísticos como subsídio ao aprofundamento de 

estudos que envolvem a temática da proteção e defesa do consumidor; 
 
VI – organizar publicação com os resultados das ações da Escola Estadual de Defesa 

do Consumidor. 
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Art. 3º Compete à Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor – 

PROCON/AL adotar as medidas necessárias ao funcionamento da Escola Estadual de Defesa 
do Consumidor, especialmente quanto à organização de cursos e demais eventos, podendo, 
inclusive, celebrar parcerias, por meio de acordos e convênios para a consecução de seus 
objetivos. 

 
Art. 4º  As despesas da Escola Estadual de Defesa do Consumidor com 

funcionamento e as medidas necessárias para a realização dos cursos, eventos e capacitações 
serão custeadas pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FUNDECON. 

 
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES,  em Maceió, 25 de janeiro de 2008, 

191º da Emancipação Política e 120º da República. 
 
 

JOSÉ WANDERLEY NETO 
Vice-Governador, no exercício do 
Cargo do Governador do Estado 

 
Este texto não substitui o publicado no DOE do dia 28.01.2008. 
 
 


