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4 – APRESENTAÇÃO
O ano de 2010 não foi somente aquele em que concluí meu quarto mandato
como deputado federal. Foi o ano em que, por indicação das lideranças do meu
partido e após ter o nome referendado por meus colegas na Comissão de Defesa do
Consumidor (CDC), tive o privilégio de ocupar a presidência desse colegiado. Se,
para um parlamentar, coordenar os trabalhos de seus pares já é motivo de orgulho,
desempenhar tal tarefa no âmbito da CDC é ainda mais gratificante, pois poucas
instâncias do Parlamento brasileiro têm a oportunidade de militar na defesa direta do
cidadão com tamanho empenho e resultados concretos.
A CDC não é apenas uma das vinte comissões que integram a estrutura da
Câmara dos Deputados. Sua atuação tem consequências mais abrangentes - afinal,
cada brasileiro é um consumidor, e a necessidade de ter seus direitos respeitados
alcança áreas que vão desde planos de saúde ao transporte de passageiros, da
telefonia à educação, da qualidade de alimentos ao fornecimento de serviços
básicos como luz e água. Essa peculiaridade nivela todos os cidadãos em um só
patamar.
Ao assumir a presidência da CDC interei-me a respeito da legislação
consumerista brasileira, uma vez que nos mandatos anteriores não havia tido a
defesa do consumidor como principal área de atuação. E assim descobri que aí
repousam as maiores preocupações do brasileiro, independentemente da posição
socioeconômica que ocupe.
Nesses onze meses, imprimi um ritmo intenso de trabalho na comissão,
atenuando os efeitos da campanha eleitoral de 2010, que, via de regra,
comprometeria fortemente a atividade parlamentar. Mesmo enfrentando quatro
meses de recesso, a produção da comissão aproximou-se da verificada em períodos
legislativos normais. Apreciamos cinquenta e nove projetos e realizamos treze
audiências públicas.
Deliberamos sobre proposições da mais alta importância para o consumidor,
como o PL n° 7316/2002, do Poder Executivo, que reg ulamenta o uso de
assinaturas eletrônicas e a prestação de serviços de certificação digital; o PL
6006/2009, do Dep Emanuel Fernandes, que garante ao consumidor uma avaliação
periódica das redes de banda larga e garante aos assinantes, em qualquer horário,
50% da capacidade máxima contratada; o PL 5713/2009, do Dep Celso
Russomanno, que determina que o boleto bancário possa ser pago em qualquer
agência bancária; além do PL 5260/2009, do Dep Dr Talmir, que proíbe que os
contratos possuam cláusulas de fidelização, dentre outros.
A escolha das treze audiências públicas realizadas é prova de que a
comissão esteve, ao longo de 2010, em sintonia com assuntos de suma relevância
que afligiam milhões de lares. Nesse ano, temas mais diversos saíram das páginas
dos jornais diretamente para o plenário da CDC, onde seus membros exerceram
com paixão o dever constitucional de fiscalizar o Poder Executivo. Dessa forma, não
nos furtamos a discutir e buscar explicações para a injusta exclusão digital que tanto
atormenta os brasileiros: a segurança no comércio eletrônico; os atrasos nos
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aeroportos; a deficiência no setor de telefonia; a confiabilidade das lotéricas, dentre
outros.
Evento que em especial me causou orgulho foi a sessão solene em
comemoração dos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, realizada no último
dia 30 de novembro, com a presença das mais renomadas autoridades da área da
defesa do consumidor. Esse evento reuniu o ministro do Superior Tribunal de Justiça
Herman Benjamin, que participou do nascedouro dessa legislação; o ex-diretor do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor Dr. Ricardo Morishita; sua
sucessora no cargo, Dra. Juliana Pereira; além de representantes de todos os
Procons estaduais e Procuradores de Justiça envolvidos diretamente com o tema.
Participaram ainda o Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Senado
Federal, Senador Renato Casagrande; o Presidente da Anatel, Embaixador Ronaldo
Mota Sardenberg; o Diretor-geral da Aneel, Sr Nelson Hubner; o Presidente do
Instituto Nacional de Pesos e Medidas, Dr João Alziro Herz; a representação da
Ordem dos Advogados do Brasil; o Subprocurador Geral da República, Dr Antônio
Carlos da Fonseca; o Primeiro Coordenador Do Fórum Nacional dos Procons, Dr
Archimedes Franco, dentre outras autoridades.
Não posso deixar de registrar o brilhantismo e compromisso com o
consumidor demonstrado pelos parlamentares membros deste colegiado, e o
agradecimento pela confiança em mim depositada neste ano. Agradeço ainda ao
corpo de servidores da Comissão de Defesa do Consumidor, que, com dedicação,
seriedade e desprendimento, assessoraram-me ao longo de 2010, tornando menos
árida a tarefa de presidir esse tão importante colegiado.

DEPUTADO CLAUDIO CAJADO
Presidente
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6 – PROPOSIÇÕES APRECIADAS

6.1. PROPOSIÇÕES APROVADAS
Em 17/03/10
Projeto de Lei n° 6.006/2009 – do Sr. Emanuel Fernandes - Altera a Lei nº 9.472,
de 16 de julho de 1997, para instituir o "Índice de Qualidade de Acesso às Redes
Digitais".
Explicação da Ementa: Visa promover avaliação periódica dos serviços da rede e
garante aos assinantes de redes de banda larga, em qualquer horário, cinquenta por
cento da capacidade máxima contratada.
Parecer do Relator, Deputado Vinicius Carvalho, pela aprovação.
Encaminhado à CCTCI.
Em 24/03/10
Projeto de Lei nº 4.176/2008 – do Sr. Vinicius Carvalho - Acrescenta dispositivos à
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para vedar a interrupção da prestação de
serviços públicos por inadimplemento de obrigações quando se tratar de usuário
economicamente hipossuficiente.
Parecer do Relator, Deputado Felipe Bornier, pela aprovação deste e dos PL’s
nºs 4356/2008, 4942/2009, 5388/2009, e 5530/2009, apensados, com
Substitutivo.
Encaminhado à CTASP.
Projeto de Lei n° 5.512/2009 – do Sr. Vinicius Carvalho - Dispõe sobre o
atendimento ao público pelas empresas.
Parecer da Relatora, Deputada Tonha Magalhães, pela aprovação, com emenda
e Complementação de Voto. Encaminhado à CCJC.
Em 14/04/10
Projeto de Lei n° 5.713/2009 – do Sr. Celso Russomanno - Acrescenta o art. 2ºA à
Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001.
Explicação da Ementa: Estabelece que o bloqueto ou boleto bancário poderá ser
pago em qualquer agência bancária, inclusive após a data de seu vencimento.
Parecer do Relator, Deputado Vinicius Carvalho, pela aprovação e da emenda
1/2009, com subemenda.
Encaminhado à CFT.
Em 28/04/10
Projeto de Lei n° 6.019/2009 - do Sr. Eliene Lima - Dispõe sobre a etiquetagem de
peça de vestuário.
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Parecer do Relator, Deputado Elismar Prado, pela aprovação deste com
Complementação de Voto.
Encaminhado à CDEIC.
Em 05/05/10
Projeto de Lei n° 2.170/2007 – do Sr. Felipe Bornier - Dispõe sobre prazo de
execução dos serviços de ligação de gás e energia.
Parecer do Relator, Deputado Leo Alcântara, pela aprovação deste, com
emendas e Complementação de Voto, e pela rejeição da Emenda 1/2007 da
CTASP.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 6.664/2009 - do Sr. Edmar Moreira - Institui a obrigatoriedade de
inclusão da placa alfanumérica na publicação de qualquer anúcio de venda ou troca
de veículo automotor usado.
Parecer do Relator, Deputado Zé Geraldo, pela aprovação, com emendas e
Complementação de Voto.
Encaminhado à CCJC.
Em 12/05/10
Projeto de Lei n° 7.316/2002 - do Poder Executivo - Disciplina o uso de assinaturas
eletrônicas e a prestação de serviços de certificação.
Explicação da Ementa: Define assinatura eletrônica avançada, chave de criação e
de verificação de assinatura, certificado digital qualificado e outros. Estabelece
requisitos para que a Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz da Infra-Estrutura de
Chaves Públicas Brasileira realize o credenciamento de prestador de serviço de
certificação.
Parecer do Relator, Dep. Celso Russomanno, pela aprovação, com
Substitutivo.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 4.068/2008 - do Sr. Walter Brito Neto - Proíbe a veiculação de
mensagem subliminar na propaganda de bens e serviços.
Parecer do Relator, Deputado José Carlos Araújo, pela aprovação deste, e do
PL 4.825/2009, apensado, com Substitutivo.
Encaminhado à CCJC.

Projeto de Lei n° 5.397/2009 - do Sr. Jefferson Campos - Dispõe sobre a
necessidade de anuência prévia dos clientes para o provimento de serviços
adicionais pelas prestadoras de serviço telefônico fixo comutado.
Parecer do Relator, Dep. Vinicius Carvalho, pela aprovação, com emenda.
Encaminhado à CCJC.
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Em 19/05/10
Projeto de Lei n° 6.604/2006 - do Sr. Bernardo Ariston - Proíbe os fabricantes de
balas, chocolates, confeitos e refrigerantes de embalarem seus produtos em
embalagens similares às utilizadas para embalar medicamentos.
Parecer do Relator, Dep. Luiz Bittencourt, pela aprovação.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 3.458/2008 - do Sr. Chico Lopes - Acrescenta o inciso XVII ao art.
51 da Lei nº 8.078, 11 de setembro de 1990, para inserir no rol das cláusulas
abusivas a exigência entre os itens que compõe a lista do material escolar, insumos
correspondentes à atividade comercial, que não fazem parte do uso individual do
aluno.
Parecer do Relator, Dep. Roberto Britto, pela aprovação deste e do PL nº
4.906/2009, apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de Educação e
Cultura.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 5.260/2009 - do Sr. Dr. Talmir - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para proibir o estabelecimento de cláusulas contratuais que
obriguem a fidelização do consumidor, a estipulação de prazos mínimos de vigência
e o pagamento de multas em caso de cancelamento antecipado de contratos de
prestação de serviços.
Parecer da Relatora, Dep. Ana Arraes, pela aprovação deste, e do PL
5879/2009, apensado, com Substitutivo.
Encaminhado à CCJC.
Em 26/05/10
Projeto de Lei n° 757/2003 - do Sr. José Carlos Martinez - Proíbe as prestadoras
dos serviços móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço de mensagem
para a veiculação de propaganda comercial.
Parecer do Relator, Dep. Vinicius Carvalho, pela aprovação deste, e dos PLs
2387/2003, 2766/2003, 6593/2006, 3159/2008, 2404/2003, 866/2007, 3095/2008,
3996/2008, 4414/2008, 4517/2008, 4954/2009 e 4996/2009, apensados, e da
Emenda Substitutiva ao PL 2387/2003, na forma do Substitutivo.
Encaminhado à CCTCI.
Projeto de Lei n° 6.369/2009 - do Sr. Vinicius Carvalho - Dispõe sobre a
prorrogação da data de vencimento de boleto de cobrança bancária, durante período
de greve.
Parecer do Relator, Deputado Vital do Rêgo Filho, pela aprovação deste, e do
PL 6461/2009, apensado, com Substitutivo.
Encaminhado à CFT.
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Projeto de Lei n° 6.797/2010 - do Sr. Dr. Talmir - Dispõe sobre a substituição das
cordas e cordéis das persianas e cortinas por varetas de madeira, plástico ou acrílico
e dá outras providências.
Parecer do Relator, Dep. Vinicius Carvalho, pela aprovação.
Encaminhado à CCJC.
Em 09/06/10
Projeto de Lei n° 6.169/2009 - do Sr. Edmar Moreira - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de informação do peso drenado nos produtos embalados.
Parecer com Complementação de Voto, Dep. Dr. Nechar, pela aprovação.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 6.964/2010 - do Senado Federal - Sra. Lúcia Vânia - Altera a Lei
nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24
de agosto de 2001, para tornar obrigatória a existência de contratos escritos entre as
operadoras e seus prestadores de serviços.
Parecer do Relator, Dep. Vital do Rêgo Filho, pela aprovação deste, e pela
rejeição da Emenda 2/2010 da CDC.
Encaminhado à CSSF.
Em 16/06/10
Projeto de Lei n° 6.301/2005 - do Sr. Celso Russomanno - Altera os arts. 26, 39,
51, 82, 102 e 106 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências".
Explicação da Ementa: Estabelece critérios para suspensão do prazo decadencial;
tipificando como prática abusiva o não fornecimento de uma via de contrato ao
consumidor; tornando nula cláusula contratual com redação obscura ou com vício de
linguagem; tipificando como crime de responsabilidade o retardamento de decisão
judicial por mais de 60 (sessenta) dias.
Parecer do Relator, Dep. Dimas Ramalho, pela aprovação deste, dos PL's nºs
7.318/2006, 1.580/2007 e 5.597/2009, apensados, e das Emendas nºs 2/09, 5/09 e
7/09, apresentadas ao Substitutivo 1, na forma de novo Substitutivo, e pela
rejeição das Emendas nºs 1/07 e 2/07, apresentadas ao Projeto de Lei, e das
Emendas nºs 1/09, 3/09, 4/09 e 6/09, apresentadas ao Substitutivo 1.
Encaminhado à CFT.
Projeto de Lei n° 4.903/2009 - do Sr. Dr. Talmir - Institui o Sistema Nacional de
Certificação da Produção da Agricultura Familiar e cria o Selo de Qualidade da
Produção da Agricultura Familiar.
Parecer do Relator, Dep. Milton Vieira, pela aprovação deste e da Emenda
1/2010, da CDC, com Substitutivo.
Encaminhado à CDEIC.
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Projeto de Lei n° 7.017/2010 - do Sr. Marçal Filho - Dispõe sobre o prazo de retorno
às consultas médicas.
Explicação da Ementa: Isenta de qualquer pagamento o retorno a consultas
médicas que ocorrer dentro do prazo de sessenta dias.
Parecer do Relator, Dep. Roberto Britto, pela aprovação, com 2 emendas.
Encaminhado à CSSF.
Em 23/06/10
Projeto de Lei n° 5.467/2009 - do Sr. Vinicius Carvalho - Atribui responsabilidade
solidária por descumprimento da legislação que disciplina a oferta e as formas de
afixação de preços para o consumidor à entidade responsável pela administração de
"shopping", centro de compras ou local de comércio assemelhado, e dá outras
providências.
Parecer do Relator, Dep. Luiz Bittencourt, pela aprovação.
Encaminhado à(ao) CDEIC.
Projeto de Lei n° 5.617/2009 - do Sr. Leo Alcântara - Obriga o fornecedor de
produtos ou serviços a informar os direitos do consumidor relativamente à
possibilidade de substituição e de opção pelos modos de compensação previstos na
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras providências.
Parecer do Relator, Dep. Filipe Pereira, pela aprovação, com emendas.
Encaminhado à(ao) CCJC.
Projeto de Lei n° 7.148/2010 - do Sr. EDMAR MOREIRA - Dispõe sobre o tempo
máximo de espera para realização de procedimentos médicos nas Unidades da
Rede Pública de Saúde e dá outras providências.
Parecer do Relator, Dep. Vinicius Carvalho, pela aprovação.
Encaminhado à CSSF.
Em 30/06/10
Projeto de Lei n° 3.291/2008 - do Sr. Celso Russomanno - Altera a Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, para incluir nova hipótese de cláusula contratual abusiva.
Explicação da Ementa: Estabelece como cláusula contratual abusiva a que autoriza
a cobrança de honorários advocatícios sem que tenha sido comprovado o efetivo
ajuizamento de ação judicial relacionada com o inadimplemento de obrigação
contida no respectivo contrato.
Parecer do Relator, Dep. Carlos Sampaio, pela aprovação, com Substitutivo, e
pela rejeição da Emenda 1/2008 da CDC.
Encaminhado à(ao) CCJC
Projeto de Lei n° 5.349/2009 - do Sr. João Dado - Dispõe sobre a obrigatoriedade
de as fábricas de produtos que contenham látex gravar em suas embalagens
advertência sobre a presença dessa substância.
Parecer do Relator, Dep. Dr. Nechar, pela aprovação, com 2 emendas.
Encaminhado à CCJC.
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Em 07/07/10
Projeto de Lei n° 3.559/2008 - do Sr. Arnon Bezerra - Dispõe sobre o recebimento
de determinadas contas a pagar pelos bancos.
Parecer do Relator, Dep. Luiz Bittencourt, pela aprovação do projeto, com
substitutivo, e da emenda apresentada ao Substitutivo.
Encaminhado à CFT
Projeto de Lei n° 4.835/2009 - do Sr. Valtenir Pereira - Determina aos
supermercados e aos estabelecimentos congêneres a discriminação dos preços por
unidade de medida nas etiquetas dos produtos.
Parecer do Relator, Dep. Dr. Nechar, pela aprovação deste e dos PLs nºs
4.991/2009 e 7.122/2010, apensados, com Substitutivo.
Encaminhado à(ao) CVT
Projeto de Lei n° 5.994/2009 - do Sr. Marcelo Teixeira - Dispõe sobre o adicional
tarifário para suplementação de linhas aéreas regionais.
Parecer do Relator, Dep. Leo Alcântara, pela aprovação, com Substitutivo.
Encaminhado à CVT.
Projeto de Lei n° 6.563/2009 - do Sr. Fernando Coruja - Altera dispositivos da Lei nº
5.991, de 17 de dezembro de 1973 e da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, para
garantir o sigilo das informações contidas na receita de medicamentos preenchidas
pelos profissionais legalmente habilitados.
Parecer do Relator, Dep. Antonio Cruz, pela aprovação deste e das Emendas
nºs 1/2010 e 2/2010, da CDC.
Encaminhado à(ao) CVT.
Em 14/07/10
Projeto de Lei n° 6.236/2009 - do Sr. Vital do Rêgo Filho - Dispõe sobre o Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF.
Explicação da Ementa: Determina a devolução proporcional do IOF cobrado nas
operaçãoes de financiamento por prazo certo e determinado quando houver
quitação antecipada.
Parecer do Relator, Dep. Cezar Silvestri, pela aprovação, com Substitutivo.
Encaminhado à CFT.
Em 01/12/10
Projeto de Lei n° 7.140/2002 - do Sr. Lincoln Portela - Altera o Código de Defesa do
Consumidor de forma a garantir o acesso gratuito dos consumidores aos serviços de
atendimento.
Explicação da Ementa: Atendimento com o código 0800; altera a Lei nº 8.078, de
1990.
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Parecer do Relator, Dep. Vinicius Carvalho, pela aprovação deste e dos PLs
518/2003, PL 743/2003, PL 1838/2003, e PL 2038/2003, apensados, e das
Emendas 1/2007 e 2/2007 da CDC na forma do Substitutivo.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 5.516/2009 - do Sr. Dr. Talmir - Obriga a prestadora do serviço de
banda larga a justificar por escrito ao solicitante o motivo da impossibilidade de
instalação do serviço no endereço solicitado.
Parecer do Relator, Dep. Antonio Cruz, pela aprovação.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 5.845/2009 - do Sr. William Woo - Dispõe sobre a comercialização
controlada do "ÁLCOOL 70º" (ação bactericida por conter 70% de água e 30% de
água deionizada) pelas redes de farmácias do País.
Parecer do Relator, Dep. Antonio Carlos Mendes Thame, favorável, com
Substitutivo.
Encaminhado à CSSF.
Projeto de Lei n° 6.500/2009 - do Sr. Edmar Moreira - Dispõe sobre a divulgação,
no âmbito das instituições financeiras, do direito do consumidor à liquidação
antecipada de débito mediante a redução proporcional dos juros e dá outras
providências.
Parecer da Relatora, Dep. Ana Arraes, pela aprovação do Projeto e da Emenda
1/2010 da CDC, com substitutivo, e pela rejeição da emenda apresentada ao
Substitutivo.
Encaminhado à CFT.
Projeto de Lei n° 7.030/2010 - do Sr. Eliene Lima - Obriga a que portões eletrônicos
sejam dotados de dispositivo antiesmagamento
Parecer do Relator, Dep. Antonio Carlos Mendes Thame, pela aprovação.
Encaminhado à CDEIC.
Projeto de Lei n° 7.046/2010 - do Sr. Vital Do Rêgo Filho - Dispõe sobre a inserção
de mensagem informativa nas embalagens, frascos e recipientes de produtos
cariogênicos.
Parecer da Relatora, Dep. Ana Arraes, pela aprovação.
Encaminhado à CCJC.
Em 08/12/10
Projeto de Lei n° 4.398/1998 - do Senado Federal - Sr. Julio Campos - Altera a Lei
nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos,
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências.
Explicação da Ementa: Dispõe que tais produtos so poderão ser expostos a venda
ou entregues ao consumo em embalagens lacradas nas quais constem o numero do
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lote e a data de validade, gravados de forma indelevel na propria embalagem ou em
seu rotulo.
Parecer do Relator, Dep. Ivan Valente, pela aprovação deste e dos PLs nºs
814/1995, 3.122/1997, 576/1995, 2.706/2000, 3.060/2000, 974/2007 e 6.107/2009,
apensados, com substitutivo, e pela rejeição dos PLs nºs 1.324/1995,
3.650/1997, 4.078/1998, 3.630/2008 e 3.084/2000, apensados, e das Emendas nºs
1/1997, 2/1997, 3/1997, 4/1997, 5/1997, 6/1997, 7/1997, 8/1997, 9/1997, 10/1997,
11/1997 e 12/1997, apresentadas ao PL nº 3.650/1997.
Encaminhado à CSSF.
Projeto de Lei n° 5.120/2005 - do Sr. José Carlos Machado - Regulamenta o art. 19
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para disciplinar a venda ou troca de
botijões de Gás Liquefeito de Petróleo para uso doméstico.
Explicação da Ementa: Exigindo que os revendedores de gás de cozinha procedam
à pesagem do botijão de GLP no ato da venda, visando conceder ao consumidor um
desconto equivalente ao líquido residual de gás devolvido.
Parecer do Relator, Dep. Claudio Cajado, pela aprovação deste, e do PL
5443/2009, apensado, com Substitutivo.
Encaminhado à CCJC.
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6.2. PROPOSIÇÕES REJEITADAS
Em 17/03/10
Projeto de Lei n° 1.028/2007 - do Sr. Flávio Bezerra - Dispõe sobre a cobrança de
hospedagem, em hotéis, pousadas e assemelhados pelo tempo de efetiva utilização
pelo consumidor.
Encaminhado à CCP para arquivamento.
Projeto de Lei n° 5.301/2009 - do Sr. Antonio Carlos Chamariz - Determina a
uniformidade dos preços das ligações nos planos de serviços ofertados pelas
operadoras dos serviços de telefonia móvel.
Encaminhado à CCTCI.
Projeto de Lei n° 6.161/2009 - do Sr. Professor Victorio Galli - Dispõe sobre a
disponibilização de colchões ortopédicos aos usuários de hotéis e outros meios de
hospedagem.
Encaminhado à CTD.
Projeto de Lei n° 6.275/2009 - do Sr. Professor Victorio Galli - Dispõe sobre a
prescrição de informações negativas contidas em bancos de dados e cadastros de
consumidores.
Encaminhado à CCJC.
Em 24/03/10
Projeto de Lei n° 3.011/2008 - do Sr. Edigar Mão Branca - Altera a Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997, estabelecendo critérios para os preços cobrados pela prestação
do Serviço Móvel Pessoal.
Explicação da Ementa: Estabelece equivalência de preço do minuto cobrado pelo
Serviço Móvel Pessoal ao ofertado pela concessionária de Serviço Telefônico Fixo
Comutado.
Encaminhado à CCTCI.
Projeto de Lei n° 5.489/2009 - do Sr. João Dado - Obriga as prestadoras que
ofertarem plano pré-pago de serviço de comunicação móvel pessoal a concederem
minutos adicionais de conversação ao usuário quando o saldo remanescente de
créditos for de um minuto.Encaminhado à CCTCI.
Em 20/04/10
Projeto de Lei n° 5.571/2009 - do Sr. Ricardo Quirino - Acrescenta e altera
parágrafos ao artigo 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor.
Explicação da Ementa: Exige que a empresa tenha à disposição do consumidor
pessoa capacitada para esclarecer todas as dúvidas do contrato e que o tamanho da
fonte usada nas cláusulas contratuais que limitam direitos do consumidor seja
superior às demais, em negrito e de forma destacada.
Encaminhado à CCP para arquivamento.
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Em 28/04/10
Projeto de Lei n° 2.564/2007 - do Sr. Jurandy Loureiro - Proíbe as empresas do
ramo de seguro de veículos automotores a utilizarem o endereço residencial do
consumidor como fator de risco para efeito de cálculo e estipulação do valor do
prêmio do seguro.
Encaminhado à CFT.
Projeto de Lei n° 6.255/2009 - do Sr. Jilmar Tatto - Proíbe a inclusão de registro de
consumidor nos serviços de proteção ao crédito por dívidas oriundas de serviços
essenciais.
Encaminhado à CCP para arquivamento.
Em 26/05/10
Projeto de Lei n° 6.124/2009 - do Sr Clóvis Fecury - Altera o §1º do art. 6º da Lei nº
9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades
escolares.
Explicação da Ementa:
Permite que as escolas procedam o desligamento de alunos inadimplentes após 90
(noventa) dias de inadimplência, a partir da data de assinatura do contrato e ao
final do semestre letivo, quando a escola adotar o regime didático semestral.
Encaminhado à CEC.
Em 16/06/10
Projeto de Lei n° 3.685/2008 - do Sr. Edigar Mão Branca - Veda a cobrança
antecipada de diárias ou serviços em hotéis e estabelecimentos congêneres.
Encaminhado à CCP para arquivamento.
Em 07/07/10
Projeto de Lei n° 3.101/2008 - do Sr. Edigar Mão Branca - Modifica o Código do
Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispondo que as informações
referentes à quantidade e conteúdo sejam inscritas na embalagem de produto em
caracteres maiores do que os utilizados para a inscrição da marca do produto e
exige a instalação de instrumento de pesagem nos locais de venda.
Explicação da Ementa: Obriga, também, o fornecedor imediato a disponibilizar
instrumento de pesagem para aferição das informações.
Encaminhado à CCP para arquivamento.
Em 14/07/10
Projeto de Lei n° 3.982/2008 - do Sr. Elcione Barbalho - Determina que o contrato
de arrendamento mercantil seja descaracterizado quando ocorrer pagamento
antecipado do valor residual garantido
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Explicação da Ementa: Passando a ser considerado contrato de compra e venda
em parcelas. Altera a Lei nº 6.099, de 1974.
Encaminhado à CDEIC.
Em 01/12/10
Projeto de Lei n° 2.974/2008 - do Sr. Lira Maia - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, que "Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica", para
tratar da franquia de bagagem.
Explicação da Ementa:
Concede ao passageiro crédito de quilos quando os pertences despachados não
totalizarem o peso máximo a que tem direito como franquia de bagagem, podendo
utilizá-lo para abater excesso de peso em viagens futuras.
Encaminhado à(ao) CCJC
Projeto de Lei n° 4.146/2008 - do Sr. Eliene Lima - Dispõe sobre a alteração dos
modelos de veículos automotores produzidos pelas montadoras e fabricantes
instalados no País.
Explicação da Ementa: Obriga as montadoras e fabricantes de veículos
automotores a manterem no mercado os modelos novos pelo período de três anos.
Encaminhado à(ao) CDEIC
Projeto de Lei n° 6.676/2009 - do Sr. Paes De Lira - Altera a Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, dispondo sobre a comercialização de energia elétrica.
Explicação da Ementa: Obriga as distribuidoras de energia elétrica a informar
diariamente, por meio eletrônico, locais e horários das interrupções no fornecimento
de energia e, mensalmente, por meio eletrônico ou impresso, suas razões.
Encaminhado à CME
Em 08/12/10
Projeto de Lei n° 6.386/2009 - do Sr. Milton Vieira - Proíbe o uso de película de
plástico que embala garrafões de água e dá outras providências.
Encaminhado à CSSF
Projeto de Lei n° 6.455/2009 - do Sr. Edmar Moreira - Estabelece obrigação para a
venda de passagens de transporte coletivo interestadual.
Encaminhado à CCJC
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6.3. REQUERIMENTOS
Nº REQ

Autor - Ementa

Andamento

JOSE CARLOS ARAÚJO - Requer a realização de reuniãoApresentado em
de audiência publica com a participação do Presidente da03/03/2010
Caixa Econômica Federal, ou representante que venha aAprovado em
designar, para prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido10/03/2010,
226/10 com a venda de bolão premiado e não registrado no sistema
oficial da instituição, relativo ao concurso nº 1155 da MegaRealizada em
Sena, vendido pela Casa Lotérica Esquina da Sorte, em25/05/2010
Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e as implicações
decorrentes de práticas desta natureza.
CELSO RUSSOMANNO - requer a realização de AudiênciaApresentado em
Pública sobre a venda de bolão premiado no concurso nº04/03/2010
1.155 e não registrado no sistema oficial de loterias da Caixa
Aprovado em
227/10 Econômica Federal
10/03/2010
Realizada em
25/05/2010
EDUARDO DA FONTE - requer seja realizada reunião deApresentado em
audiência pública nesta Comissão para discutir os critérios09/03/2010
do Reajuste Tarifário Anual de 2010 das tarifas daAprovado em
228/10
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, a vigorar a17/03/2010
partir de 29 de abril de 2010; e de outras distribuidoras de
energia elétrica do país.
ANA ARRAES - requer a realização de audiência públicaApresentado em
para tratar do reajuste da tarifa de energia elétrica em26/03/2010
229/10 Pernambuco e da cobrança indevida feita aos consumidores.
Aprovado em
17/03/2010
WALTER IHOSHI - solicita realização de audiência públicaApresentado em
para debater a situação dos quotistas da Cooperativa03/03/2010
Habitacional dos Bancários de São Paulo - BANCOOP
Apreciado em
10/03/2010,
votação nominal e
não houve quórum
para deliberação

230/2010

Em 17/03/2010,
retirado de pauta,
para aguardar
resposta do ofício
nº 31/2010/CDC
endereçado ao
Ministério Público
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Nº REQ

Autor - Ementa

Andamento
de SP.
Recebidos Of.
2.968/2010 MPSP
e Of. Spi 248/2010
TJSP

ÌNDIO DA COSTA - Solicita realização de audiência públicaApresentado em
para debater a situação atual da Telebrás sob o ponto de09/03/2010
seus acionistas e dos usuários dos serviços de
Aprovado em
231/10 telecomunicações do País.
10/03/2010.
Realizada em dia
28/04/2010
FILIPE PEREIRA - Requer que seja realizada reunião deApresentado em
audiência pública nesta Comissão, para esclarecer os16/03/2010
apagões ocorridos nos últimos meses no estado do Rio de
Aprovado em
Janeiro.
17/3/2010, com
substituição do
Representante do
Departamento de
Proteção e Defesa
do Consumidor do
232/10
Ministério da
Justiça - DPDC
pelo representante
do Ministério
Público do Rio de
Janeiro e ainda
com a inclusão do
Diretor-Presidente
da Ampla.
VITAL DO REGO FILHO - Requer a realização de AudiênciaApresentado em
Pública para discutir e dirimir dúvidas frequentes sobre a16/03/2010
portabilidade numérica, visto que muitos usuários de
233/10 telefonia fixa e móvel estão enfrentando grandes
dificuldades, entraves e desgastes para solucionar questõesNão deliberado
que envolvem este tema.

234/1

ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Requer aApresentado em
realização de Audiência Pública para obtenção de17/03/2010
esclarecimentos a respeito da BANCOOP e desvios deEm 17/03/2010,
recursos de poupança de adquirentes de imóveis porretirado de pauta
intermédio dessa cooperativa.
para aguardar
resposta do ofício
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Nº REQ

Autor - Ementa

Andamento
31/2010CDC-P.
Ver Req. nº
230/10

CHICO LOPES E OUTROS - Solicita a realização deApresentado em
audiência pública para debater a aplicação da ABNT NBR17/03/2010
15.800.
Aprovado em
24/03/2010, com
235/10
inclusão do Idec e
Inmetro entre os
convidados.
CHICO LOPES E OUTROS - Requer reunião externa destaApresentado em
Comissão na cidade de Rio Branco para debater o serviço17/03/2010
de energia elétrica no Estado do Acre.
Arquivado com
base no art. 17,
inciso II, alínea 'd',
do RICD.

236/10

ELISMAR PRADO - Requer a realização de audiênciaApresentado em
pública conjunta desta Comissão com a Comissão de18/03/2010
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática para
237/10
debater a reativação da Telebrás no Brasil e os impactos
para os consumidores com a possibilidade de reduzir oNão deliberado
preço dos serviços de internet banda larga no País.
CLAUDIO CAJADO - Requer a realização de reunião deApresentado em
audiência pública para debater os principais objetivos do23/03/2010
Fórum do Comércio Eletrônico.
Aprovado em
238/10
24/03/2010.
Realizada em
19/05/2010
ANA ARRAES - Requerimento ao Presidente da ComissãoApresentado em
de Defesa do Consumidor para formação de Grupo de24/03/2010
Trabalho destinado a discutir a legislação sobre locação emAprovado em
shopping center.
24/03/2010, após
ser inserido extrapauta por req.
aprovado em
votação nominal

239/10

Realizadas
reuniões em
05/05/2010 e
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Nº REQ

Autor - Ementa

Andamento
07/06/2010

VINÍCIUS CARVALHO - requer a realização de reunião deApresentado em
Audiência Pública para debater a renovação antecipada do06/04/2010
240/10 contrato de concessão da SuperVia
Aprovado em
14/04/2010
CHICO LOPES - Requer a realização de Audiência PúblicaApresentado em
na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir o07/04/2010
241/10 terceiro reajuste tarifário da COELCE - Companhia
Aprovado em
Energética do Ceará para o ano de 2010
14/04/2010

242/10

CHICO LOPES - Requer a realização de Audiência PúblicaApresentado em
na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir o preço07/04/2010
do serviço de telefonia móvel no Brasil
Aprovado em
14/04/2010,
Realizada em
18/05/2010

243/10

CLAUDIO CAJADO - Solicita a realização de reunião deApresentado em
audiência pública para discussão do desempenho das13/04/2010
atividades da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Aprovado em
14/04/2010,
Realizada em
11/05/2010
IVAN VALENTE - Requer a realização de audiência públicaApresentado em
na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir a14/04/2010
questão da contaminação de alimentos causada porAprovado em
resíduos de agrotóxicos e suas implicações para os
20/04/2010, com
consumidores brasileiros.
inclusão de um do
representante do
Ministério da
Agricultura e da
Sra. Rosemeire
dos Santos,
representante da
Confederação
Nacional da
Agricultura.

244/10

DIMAS RAMALHO - Requer a realização de reunião deApresentado em
Audiência Pública para discussão sobre a normatização de20/04/2010
245/10
critérios para política de remuneração de administradores eAprovado em
empregados das instituições financeiras e demais
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Nº REQ

Autor - Ementa
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

Andamento
28/04/2010

CHICO LOPES - Requer a realização de Audiência PúblicaApresentado em
na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir sobre20/04/2010
246/10 as taxas de administração dos planos de previdência
Aprovado em
complementar e os efeitos na reserva da poupança dos
28/04/2010
consumidores
ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Requer sejaApresentado em
solicitada à Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs,22/04/2010
do Senado Federal, a transcrição dos depoimentos do Sr.
Aprovado em
João Vaccari Neto.
28/04/2010
247/10
04/05/2010 –
Enviada
solicitação à CPI
do Senado
CHICO LOPES - Requer a realização de Audiência PúblicaApresentado em
na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir o03/05/2010
248/10 Reajuste Tarifário Anual de 2010 das tarifas da Companhia
Aprovado em
Energética do Rio Grande do Norte - COSERN.
05/05/2010

249/10

CLAUDIO CAJADO - Requer a realização de reunião deApresentado em
audiência pública para discussão da regulamentação dos04/05/2010
cartões de crédito e débito, com ênfase nos aspectosAprovado em
relacionados ao consumidor.
05/05/2010 com
inclusão do IDEC
Realizada em
01/06/2010
CLAUDIO CAJADO - Requer a realização de reunião deApresentado em
audiência pública para discussão da implementação do04/05/2010
Trem de Alta Velocidade - TAV, com ênfase nos aspectosAprovado em
relacionados ao consumidor
05/05/2010,
subscrito pelos
Deps. Chico
Lopes, Carlos
Sampaio e Zé
Gerardo e José
Carlos Araújo

250/10

Realizada em
30/06/2010
CLAUDIO CAJADO - Requer a realização de reunião deApresentado em
251/10 audiência pública para obtenção de esclarecimentos sobre o11/05/2010
mega-apagão ocorrido em novembro de 2009, que atingiu
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Nº REQ

Autor - Ementa
18 Estados brasileiros.

Andamento
Aprovado em
19/05/2010 em
votação nominal
contra os votos
dos Deps. Filipe
Pereira, Luiz
Bittencourt, Ana
Arraes e Felipe
Bornier

DIMAS RAMALHO - Requer que esta Comissão realizeApresentado em
audiência pública sobre a situação dos aeroportos brasileiros12/05/2010
e o impacto da grande incidência de atrasos eAprovado em
252/10 cancelamentos de vôos para os consumidores.
12/05/2010
Realizada para
09/06/2010
VINICIUS CARVALHO - Requer a realização de audiênciaApresentado em
pública, conjunta com a Comissão de Educação e Cultura,13/05/2010
para discutir o tema "Educação Financeira", comAprovado em
representantes do Banco Central, da Associação dos
19/05/2010
Bancos no Distrito Federal - ASSBAN/DF, da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME e doRealizada pela
253/10 Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED Comissão de
Educação, Cultura
e Desporto com a
participação da
Comissão de
Defesa do
Consumidor

254/10

VINÍCIUS CARVALHO - Requer a realização de reunião deApresentado em
Audiência Pública para debater a prestação de serviço dos19/05/2010
planos de saúde
Aprovado em
26/05/2010, coma
substituição da
Anvisa pela ANS

DARCÍSIO PERONDI - Requer a retirada da emenda n.ºApresentado em
1/2010 ao PL 6964/2.010 "Altera a Lei nº 9.656, de 3 de19/05/2010
junho de 1998, que dispõe sobre os planos e segurosEm 19/05/2010,
privados de assistência à saúde, com a redação dada pela
255/10 Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001,Despacho do
Presidente da
para tornar obrigatória a existência de contratos escritosCDC deferindo a
entre as operadoras e seus prestadores de serviços.".
retirada da
emenda nº
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Nº REQ

Autor - Ementa

Andamento
1/2010, em
atendimento ao
Requerimento nº
255/2010, do Dep.
Darcísio Perondi.

EDUARDO DA FONTE - Requer seja realizada reunião deApresentado em
audiência pública nesta Comissão para discutir as20/05/2010
providências que foram tomadas em face das determinações
256/10 e recomendações feitas no Relatório Final da CPI dasAprovado em
26/05/2010
Tarifas de Energia Elétrica
FILIPE PEREIRA - Requer a realização de reunião deApresentado em
audiência pública conjunta das Comissões de Defesa do02/06/2010
257/10 Consumidor e de Viação e Transportes para tratar dosAprovado em
serviços de pagamento automático de pedágios em09/06/2010
concessões de rodovias do país .
CELSO RUSSOMANNO - discutir os processos deApresentado em
contratação e qualificação dos profissionais encarregados da08/06/2010
inspeção de pessoas e bagagens no setor de embarque dos
Aprovado em
258/10 aeroportos brasileiros
16/06/2010
Realizada para
04/08/2010
ANA ARRAES - formação de Grupo de Ttrabalho para tratarApresentado em
da suspensão dos pagamentos, dos juros e da inserção dos15/07/2010
259/10 devedores em instituições de registro de crédito referenteAprovado em
aos habitantes das cidades atingidas pelas cheias
24/11/2010, com
inclusão do MPF
CLAUDIO CAJADO - Solicita a realização de reunião deApresentado em
audiência pública para discussão dos efeitos da mudança de03/08/2010
padrão na comercialização de garrafas de cervejas e deAprovado em
refrigerantes, sob a ótica do consumidor
10/11/2010, com a
260/10

inclusão de um
membro da
Associação dos
Representantes
das Cervejarias

CARLOS SAMPAIO - prestar esclarecimentos sobre oApresentado em
aumento no número de reclamações acerca da má03/08/2010
261/10 qualidade dos serviços oferecidos pela Empresa BrasileiraAprovado em
de Correios e Telégrafos - ECT e os efeitos da substituição10/11/2010, com a
do comando dessa empresa para o consumidor
supressão da
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Nº REQ

Autor - Ementa

Andamento
frase "e os efeitos
da substituição do
comando dessa
empresa para o
consumidor"

FILIPE PEREIRA - Requer a realização de audiência públicaApresentado em
da Comissão de Defesa do Consumidor para tratar dos03/08/2010
atrasos e cancelamentos de voos nos aeroportos brasileiros Aprovado em
10/11/2010, com a
inclusão de
representante do
DPDC e um
membro do
Ministério Público.

262/10

CELSO RUSSOMANNO - debater a Resolução - RDC nº 24,Apresentado em
de 15 de junho de 2010, da Agência Nacional de Vigilância18/08/2010
263/10 Sanitária, que dispõe sobre a propaganda e publicidade de
Aprovado em
alimentos
10/11/2010
ANA ARRAES - Requer Audiência Pública para solucionarApresentado em
problema de falta cobertura de telefonia móvel em05/10/2010
localidades de pequeno porte.
Aprovado em
24/11/2010, com
inclusão do
Presidente da Tim
e do
Sinditelebrasil Sindicato Nacional
das Empresas de
Telefonia e de
Serviço Móvel
Celular e Pessoal.

264/10

CLAUDIO CAJADO - Requer a realização de reunião deApresentado em
audiência pública para discussão da alteração do22/10/2010
Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas daAprovado em
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.
10/11/2010, com a
inclusão de
265/10
Eduardo Levy C.
Moreira,
representante da
Sinditelebrasil e
Fábio Medina
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Nº REQ

Autor - Ementa

Andamento
Osório, Promotor
de Justiça do
Estado do RS.

DIMAS RAMALHO - Requer a realização de audiênciaApresentado em
pública para apurar o encerramento repentino das atividades10/11/2010
266/10
da empresa IMBRA Consultórios Odontológicos S.A. e o
Não deliberado
consequente prejuízo a milhares de consumidores.
CHICO LOPES - Requer a realização de Audiência PúblicaApresentado em
na Comissão de Defesa do Consumidor para tratar sobre as11/11/2010
mudanças nas regras de regulação tarifária nos aeroportosAprovado em
pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.
01/12/2010, com
inclusão do
sindicato dos
trabalhadores e
restringindos às
empresas Web
Jet, Gol e Tam.

267/10

IVAN VALENTE - Requer a realização de audiência públicaApresentado em
na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir a16/11/2010
268/10 questão do BANCO PANAMERICANO e a defesa dos
Rejeitado em
interesses dos consumidores.
08/12/2010
CLAUDIO CAJADO - Solicita seja realizada reunião deApresentado em
audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 6.618, de26/11/2010
2006, de autoria do Sr. José Carlos Machado.
Aprovado em
01/12/2010,
269/10
incluindo o
Sindicato Nacional
dos Trabalhadores
de Gás e Petroleo
e outro.
CARLOS SAMPAIO - Solicita sejam convidados a Diretora-Apresentado em
Presidente da Agência Nacional de Aviação - Anac, o30/11/2010
Presidente da TAM Linhas Aéreas S/A e o Presidente doAprovado em
Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo - AeroSP,01/12/2010, com
para fins de prestarem esclarecimentos e discutir sobre osinclusão do
270/10 problemas com o transporte aéreo ocorridos neste últimoSindicato Nacional
final de semana com a companhia TAM Linhas Aéreas S/A. dos Aeroviários e
dos Presidentes
das empresas
Web jet, Gol e
Tam.
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6.4. EMENDAS À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Emenda de Acréscimo de meta nº 1/2010
Ementa: Apoio a serviços municipais de proteção dos interesses e direitos do
consumidor
Produto: Município atendido (unidade)
Acréscimo de meta: 540
JUSTIFICAÇÃO
É indiscutível a necessidade de integração dos Procons para fortalecer a atuação
dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, principalmente em localidades
menos favorecidas e onde não seja difundidos os direitos relativos à cidadania. Da
mesma forma, existe consenso sobre a importância dos Procons estaduais e
municipais na defesa do consumidor no âmbito de sua jurisdição, como principal elo
entre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e a comunidade local. No
entanto, esses órgãos carecem de capilaridade, uma vez dos 5.564 municípios
brasileiros, menos de 10% (apenas 536) possuem unidade municipal de Procon. A
essas somam-se as 26 capitais e Brasília, onde se encontram instaladas unidades
estaduais.
__________________________________________________________________
Emenda de Acréscimo de meta nº 2/2010
Ementa: Coordenação e integração dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor
Produto: Implantação realizada (unidade)
Acréscimo de meta: 10
JUSTIFICAÇÃO
A modernização tecnológica dos Procons é a condição indispensável para que
esses órgãos possam desempenhar a contento sua tarefa constitucional, conforme
expresso na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXII. Adicionalmente,
cabe ressaltar que os Procons são apenas parte de uma ampla rede que reúne
também instâncias como o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
(DPDC) do Ministério da Justiça, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec), o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial
(Inmetro), além das Procuradorias estaduais de Defesa do Consumidor e as
delegacias especializadas. Dessa forma, devem estar aparelhados e interligados
com todos os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fim de
prestar ao cidadão, em todo o território nacional e de modo célere, o apoio devido.
___________________________________________________________________
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Emenda de Acréscimo de meta nº 3/2010
Ementa: Defesa dos Direitos Difusos
Produto: Projeto apoiado (unidade)
Acréscimo de meta: 60
JUSTIFICAÇÃO
A reparação dos danos causados aos consumidores e às áreas afins aos direitos
difusos e coletivos, no caso de infração à ordem econômica e a outros interesses, já
é objeto de atenção do Estado. Prova disso é o chamado Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos (FDD), que tem por objetivo a celebração de convênios com órgãos
e entidades que atuam na área de defesa desses direitos. No entanto, acreditamos
que também é necessário agir preventivamente, de modo a preservar os direitos de
natureza coletiva. O desrespeito aos direitos difusos decorre em grande medida pela
desinformação do cidadão. Dessa forma, é importante implantar projetos que
acarretem uma maior conscientização do cidadão em relação a suas garantias
___________________________________________________________________
Emenda de Acréscimo de meta nº 4/2010
Ementa: Distribuição e veiculação de material educativo e informativo relacionado
ao direito
do consumidor
Produto: Material divulgado (unidade)
Acréscimo de meta: 420.000
JUSTIFICAÇÃO
A orientação para o consumo responsável e as disposições contidas do CDC
consolidam os direitos do consumidor perante a população. Nesse aspecto, torna-se
imprescindível usar a informação como instrumento a fim de tornar de amplo
conhecimento dos cidadãos seus direitos no âmbito das relações de consumo, razão
pela qual é necessário elaborar e distribuir material com tais informações, tais como
cartilhas, panfletos, folders, livretos, etc.
___________________________________________________________________
Emenda de Acréscimo de meta nº 5/2010
Ementa: Proteção dos interesses e direitos dos consumidores
Produto: Consumidor atendido (unidade)
Acréscimo de meta: 400
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JUSTIFICAÇÃO
A proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores depende de garantir acesso
a orientações sobre consumo responsável e direitos do consumidor com a maior
rapidez possível, levando em consideração também aspectos financeiros individuais
e ambientais. Dessa forma, é bem vinda a realização de eventos de modo a
incentivar o consumo consciente, contribuindo para a formação de cidadãos mais
responsáveis e conhecedores de seus deveres e prerrogativas.
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6.5. EMENDAS À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Emenda de Apropriação nº 1/2010
Ementa: Capacitação dos agentes públicos dos órgãos de Defesa do Consumidor
Âmbito: Nacional
Valor: R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais)
JUSTIFICAÇÃO
Os Agentes Públicos dos órgãos de defesa do consumidor precisam de capacitação
para no sentido de conhecer a Lei e a extensão de sua aplicabilidade para melhor
orientar e defender o consumidor que tenha seu direito violado.
___________________________________________________________________
Emenda de Apropriação nº 2/2010
Ementa: Custeio das Ações do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro)
Âmbito: Nacional
Valor: R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais)
JUSTIFICAÇÃO
O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) é
uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior. Esse órgão realiza diversas ações em parceria com o
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, como o
Programa de Análises de Produtos, que visa formar consumidores conscientes e
capacitados para tomarem acertadas decisões de compras. O Inmetro também atua
de forma decisiva na certificação, padronização e aferição da qualidade de produtos,
tendo relevante papel na defesa do consumidor, e a apresentação de emenda
voltada para o custeio de suas atividades certamente se consubstanciará em
benefício para o cidadão brasileiro.
___________________________________________________________________
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Emenda de Apropriação nº 3/2010
Ementa: Estruturação dos Órgãos de Defesa do Consumidor a cargo do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC)
Âmbito: Nacional
Valor: R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais)
JUSTIFICAÇÃO
O Código de Defesa do Consumidor expressa os direitos do consumidor de modo
claro. Entretanto, a falta de fiscalização da aplicação da lei espolia o direito nela
assegurado. Razão pela qual há necessidade de investimento na estruturação de
órgão de defesa do consumidor/cidadão para que se preserve a ordem legal do
nosso país. A aplicação dos recursos será em âmbito nacional.
___________________________________________________________________
Emenda de Apropriação nº 4/2010
Ementa: Instalação de central nacional de registros de reclamos nos Procons
Âmbito: Nacional
Valor: R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais)
JUSTIFICAÇÃO
A criação de uma central nacional de registros de empresas reclamadas nos
procons, para se ter uma base de dados com informações das empresas que são
reclamadas de modo recorrente pelo consumidor
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7 – EVENTOS
7.1. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
1. Tema: "Discutir o acesso a Banda Larga e suas implicações na garantia do direito
à informação da população brasileira"
Requerimento nº 196/2009 - Dep. Ivan Valente
Data: 24/03/2010
CONVIDADOS:
Bruno Ramos - Gerente Geral de Regulamentação da Superintendência de
Serviços Privados da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;
Guilherme Rosa Varella - Pesquisador de Testes e Pesquisas do Instituto Nacional
de Defesa do Consumidor – Idec;
Flávia Lefréve Guimarães - Advogada e Fundadora da Pró-Teste, e Ex
Representante dos usuários no Conselho Consultivo da Anatel;
Jonas Valente - Representante do Portal Intervozes; e
Eduardo Fumes Parajo - Diretor Presidente da Associação Brasileira da Internet –
Abranet.
O gerente de regulamentação da Anatel, Bruno Ramos, explicou que a
regulamentação do serviço móvel de telecomunicação obrigou as empresas a
esclarecerem as mudanças na comercialização do serviço de Banda Larga, tais
como taxa e variação da taxa de transmissão dos serviços. Para a internet via cabo,
existe a obrigação de disponibilizar o contador de taxa de transmissão contratada.
Informou que a agência já encaminhou um ofício às empresas exigindo o pleno
cumprimento das cláusulas contratuais relativas às velocidades de conexão e já
iniciou a fiscalização específica desse item.
Segundo Guilherme Rosa Varella a internet Banda Larga ainda é muito cara e
necessita de políticas públicas que criem mecanismos de universalização desse
serviço. Afirmou que o Instituto de Defesa do Consumidor já moveu ação civil pública
contra as empresas que, na prática, oferecem velocidade de conexão à internet
muito inferior à estabelecida em publicidade ou no contrato de prestação de serviço.
De acordo com a fundadora da Pró Teste, Flávia Guimarães, a Anatel falha
nas suas ações reguladora e fiscalizadora do serviço de Banda Larga. Flávia chegou
a defender a criação de uma CPI para investigar a atuação dessa agência, visto que
impede que as redes sejam utilizadas de forma mais democrática. Afirmou que
atualmente quem opera essas redes em regime de exclusividade são as
concessionárias Telefônica, Oi e Embratel. As outras operadoras que poderiam
prestar serviços mais baratos e os pequenos provedores ficam na mão das
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concessionárias porque a Anatel não estabelece as regras e o governo não inclui o
serviço no regime público.

De acordo com a fundadora da Pró Teste, Flávia Guimarães, a Anatel falha
nas suas ações reguladora e fiscalizadora do serviço de Banda Larga. Flávia chegou
a defender a criação de uma CPI para investigar a atuação dessa agência, visto que
impede que as redes sejam utilizadas de forma mais democrática. Afirmou que
atualmente quem opera essas redes em regime de exclusividade são as
concessionárias Telefônica, Oi e Embratel. As outras operadoras que poderiam
prestar serviços mais baratos e os pequenos provedores ficam na mão das
concessionárias porque a Anatel não estabelece as regras e o governo não inclui o
serviço no regime público.
O representante do Intervozes, Jonas Valente, afirmou que a internet no país,
além de cara e de baixa velocidade, está concentrada regionalmente e
economicamente, visto que apenas 18% dos domicílios brasileiros possuem acesso
à internet Banda Larga, e quase a metade deles está concentrada nas regiões Sul e
Sudeste. Alertou que o Programa Nacional de Banda Larga deveria tratar a Banda
Larga como direito fundamental dos cidadãos e não comércio. Ressaltou ser
fundamental o papel regulador do Estado, a fim de garantir que a Banda Larga seja
prestada em regime público e, portanto, sujeita a obrigações de continuidade, de
universalização, de velocidade e de qualidade. Considerou, ainda, ser fundamental
que o Estado entre como provedor direto do serviço, seja vendendo capacidade de
tráfego, seja garantindo o provimento gratuito ou a preços mais baixos.
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O presidente da Abranet, Eduardo Parajo, levantou dúvidas sobre a eficiência
de um regime público para o serviço de Banda Larga. Defendeu a maior
concorrência no setor e maior segurança na rede. Informou que a Abranet engloba
1700 provedores que atuam no Brasil.
Autor do requerimento da audiência pública, o Deputado Ivan Valente iniciou
sua participação lamentando a ausência do Secretário de Telecomunicações do
Ministério das Comunicações, Roberto Pinto Martins. Ressaltou a necessidade de se
construir metas para melhoria na velocidade, qualidade e continuidade da Banda
Larga. Quanto à universalização do acesso a esse serviço, concluiu que o governo
deveria utilizar o Fust para alcançar esse objetivo.
O Deputado Celso Russomanno informou que apresentaria Proposta de
Fiscalização e Controle para que a Câmara apure as irregularidades do setor.
Acrescentou que já existem elementos para indiciar os diretores e presidentes de
empresas de Banda Larga por propaganda enganosa e estelionato.
O Deputado Vinicius Carvalho observou que os contratos de prestação de
serviço de Banda Larga obrigam as operadoras a entregarem no mínimo 10% do
que é contratado. Questionou sobre o mecanismo para aferição do que fica
estabelecido nos contratos. Lamentou a ausência de representante do Ministério das
Comunicações.
___________________________________________________________________
2. Tema: Situação atual da Telebrás sob o ponto de vista de seus acionistas e
dos usuários dos serviços de telecomunicações do País.
Requerimento nº 231 – do Deputado Índio da Costa.
Data: 28/04/2010.
CONVIDADOS:
ROBERTO PINTO MARTINS – Secretário de Telecomunicações do Ministério das
Comunicações; e
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS – Secretario de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento.
O Senhor Roberto Pinto Martins, Secretário de Telecomunicações do
Ministério das Comunicações, iniciou sua explanação com um breve histórico do
Sistema Telebrás, desde sua criação. Na sequencia, deteve-se na estrutura atual do
sistema brasileiro de telecomunicações, compostas de grandes empresas
concessionárias e autorizatárias e mais de 1600 empresas menores, com
faturamento bem pequeno, muitas delas atendendo a localidades específicas.
Em seguida, o Secretário afirmou que as grandes operadoras detêm suas
próprias redes de transporte de dados - elemento fundamental da telecomunicação e operam de forma verticalizada, restringindo a oferta de capacidade de transporte
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de dados a terceiro, tendo em vista que o comprador no atacado será seu
concorrente no varejo. Tal procedimento, asseverou, pode ser um empecilho ao
aumento da competição e ao desenvolvimento do próprio setor.

Dando continuidade à exposição, informou aos presentes que o Governo
Federal, por intermédio das estatais do setor elétrico, detém uma grande
infraestrutura de cabos de fibras óticas para transporte de informações, que
suportam uma grande quantidade de dados. É um investimento pequeno,
considerou, pois há o aproveitamento da estrutura das linhas de transmissão.
Neste ponto, Rogério Pinto frisou que as estatais do setor elétrico cederam
parte de seus ativos de fibra ótica, com vistas à criação da Eletronet, para
comercialização da capacidade de transporte de dados no atacado. Essa empresa,
com 49% de capital estatal, enfrentou uma série de dificuldades, sendo pedida a sua
falência e emissão de posse da infraestrutura de fibras óticas aos seus proprietários
originais.
Por fim, o Secretário salientou a possibilidade de a Telebrás ser a gestora da
rede de fibras óticas do governo, viabilizando a operação do Plano Nacional de
Banda Larga, para integração e operação privada.
Em razão da preocupação dos membros da Comissão com os possíveis
prejuízos causados aos consumidores que adquiriram ações da Telebrás em
decorrência de especulações financeiras havidas na Bolsa de Valores e pelo uso de
informações privilegiadas para favorecer determinados grupos econômicos, o
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Senhor Rogério Santanna dos Santos, Secretário de Logística e Tecnologia da
informação do Ministério do Planejamento, procedeu à leitura de publicações formais
da Telebrás, que tratavam de fatos relevantes.
Inicialmente, deteve-se na publicação havida em 21/12/2007, que,
reportando-se a matérias publicadas nos jornais Correio Braziliense, Gazeta
Mercantil e Valor Econômico, informa aos acionistas que o crédito extraordinário no
valor de 200 milhões, de que trata a Medida Provisória nº 405, de 18 de dezembro
de 2007 – edição extra do Diário Oficial da União de 18/12/2007 – objetivava a
capitalização da Telebrás, destinando a investimentos no sistema de
operacionalização do Programa de Inclusão digital e da universalização da banda
larga no Brasil, bem como promover o estabelecimento do equilíbrio econômico e
financeiro da Companhia. Segundo o Secretário, este foi o primeiro fato relevante,
tornando a todos os investidores conhecimento público da potencial utilização da
Empresa nesse tipo de programa.
Em seguida, deu conhecimento à Comissão da publicação de 26/12/2008,
que dava conseqüência à internalização desse capital e comunicava aos acionistas
o interesse da União, acionista majoritário, de realizar aumento de capital da
Companhia, com a emissão de novas ações até o montante de 200 milhões de reais.
Conforme o Senhor Santanna, a partir desses fatos, ficou público e notório o
interesse do Governo brasileiro de utilizar a Empresa numa potencial aplicação para
a universalização da banda larga. Acrescentou que o Plano Nacional de Banda
Larga já vinha sendo discutido a um bom tempo e que qualquer acionista ou
investidor interessado, que dispunha de informações públicas a partir dessa data,
poderia optar, ou não, por investir nessa Empresa. Considerou, pois, não haver
nenhuma novidade do ponto de vista do mercado que não tenha sido de pleno
conhecimento de quem acompanha a vida desta Empresa. Asseverou, ainda, que a
Telebrás tem sido objeto de aposta por parte de potenciais investidores em função
do que está publicado. Prosseguindo, considerou que a partir desta data não houve
nenhuma sonegação de dados de relevância para os consumidores interessados.
Rogério julgou importante frisar a possibilidades de o Governo brasileiro
reutilizar a Empresa para a implantação do Programa Nacional de Banda Larga, já
que os consumidores têm sido submetidos a um dos mais caros serviços de banda
larga do mundo, conforme corrobora estudo recente do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA, mostrando que nossa relação de mercado é
extremamente onerosa para os consumidores. Além dos elevados custos, referiu-se,
também, à qualidade duvidosa dos serviços ofertados. Para o Secretário, isso ocorre
em razão de três empresas deterem 86% do mercado de banda larga no Brasil.
O representante do Ministério do Orçamento alegou que as companhias
telefônicas têm em seu poder as redes de transporte, impedindo a participação de
mais de 1700 pequenos provedores como concorrentes competitivos. De fato,
ponderou, o controle do mercado de banda larga se dá por meio do controle das
redes de transporte.
Na sequência, declarou ser de grande interesse que o governo regule esse
mercado, diminuindo, em conseqüência, os custos dos serviços ao consumidor. A
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infraestrutura de fibras óticas que o governo detém pode ser utilizada para atuar
como regulador do mercado brasileiro de banda larga – que, por ser estratégico e
importante para o futuro, deveria ser um serviço público, com um política para
garantir sua qualidade. Alem disso, a utilização da estrutura do governo não excluiria
a participação das empresas privadas, proporcionando, isto sim, maior concorrência
entre elas.
___________________________________________________________________
3. Tema:"Discutir o desempenho das atividades da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos".
Requerimento nº 243/2010 do Dep. Claudio Cajado
Data: 11/05/2010
CONVIDADOS
Ronaldo Takahashi de Araújo - Diretor Comercial da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT
Rômulo Valle Salvino - Chefe do Dep. do Planejamento de Estratégicas
Operacionais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Durante as exposições realizadas, os convidados relataram os problemas
enfrentados pela ECT em relação à Rede Postal Noturna – RPN e reposição de
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pessoal. Colocaram que entre outubro a janeiro de 2010 houve problemas com as
empresas contratadas que levaram a uma redução da malha aérea, comprometendo
vários serviços. Por outro lado, enfatizaram que várias ações estão sendo tomadas
pela empresa para o aumento da qualidade dos serviços e que os dados mostram
uma franca recuperação.
No momento de seus questionamentos, o Presidente relatou a matéria
publicada pelo jornal O Globo no mês passado sobre o atraso na entrega de
correspondências. O jornal postou 25 cartas na Agência Central, no Rio, sendo que
apenas 36% delas chegaram na data prevista. O Deputado salientou que os
consumidores brasileiros têm grande prejuízos com esse atraso, principalmente, em
relação às contas que não chegam na data do pagamento, exigindo o pagamento de
multas. Além disso, comerciantes e consumidores também são prejudicados com o
atraso das mercadorias.
Diante das indagações do Presidente da Comissão sobre as metas da ECT
para a melhoria da qualidade em seus serviços e o prazo para a volta da
normalidade das entregas de correspondências e mercadorias, o Sr. Rômulo Valle
Salvino delimitou o mês de junho para a volta do desempenho normal da empresa.
Além disso, haverá a ampliação de vagas do quadro de pessoal com a realização de
concurso público, o que ocasionará um aumento da produtividade da ECT.
As discussões sobre esse tema ainda não se findaram com este evento: o
Deputado Chico Lopes assumiu o compromisso, juntamente com o Deputado
Claudio Cajado, de apresentarem um novo requerimento de audiência pública para
discutir os problemas enfrentados pelos funcionários e os franqueados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.
4. Tema: " discutir o preço do serviço de telefonia móvel no Brasil ".
Requerimento nº 242/2010 do Dep. Chico Lopes
Data: 18/05/2010
CONVIDADOS:
Nelson Mitsuo Takayanagi - Gerente Geral de Comunicações Pessoais Terrestres
da Superintendência de Serviços Privados (SPV) da ANATEL
Eduardo Levy - Diretor Executivo da Associação Brasileira de
Telecomunicações - Telebrasil
Amaury Martins de Oliva - Coordenador Geral de Assuntos Jurídicos do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC/MJ
A Comissão de Defesa do Consumidor realizou audiência pública sobre o
preço do serviço de telefonia celular no Brasil - que é o quarto mais caro do mundo,
conforme estudo da União Internacional de Telecomunicações (UIT). O estudo, feito
em 154 países, mostra que os preços no Brasil ficam atrás apenas dos do Japão, da
França e da Austrália. O debate foi proposto pelo deputado Chico Lopes
43

(PCdoB/CE) que afirma que, além de cara, a telefonia móvel no Brasil é a campeã
de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. "Os serviços não são
fornecidos com a qualidade e a eficiência exigidas pelo Código de Defesa do
Consumidor", diz.

A Anatel, as operadoras de telefonia e os órgãos de defesa do consumidor
divergem sobre pesquisa internacional que apontou o Brasil como o país que cobra
a quarta tarifa de celular mais cara do mundo.
O coordenador jurídico do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, Amaury Martins Oliva, afirmou que,
levando em consideração a qualidade do serviço de telefonia celular no Brasil, o
consumidor brasileiro paga caro por um produto ruim.
No entanto, representantes da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) e das operadoras de telefonia afirmaram que os preços do mercado são
inferiores aos da pesquisa.
As informações foram divergentes. Segundo o gerente-geral de
Comunicações Terrestres da Superintendência de Serviços Privados da Anatel,
Nelson Mitsuo, e o diretor da Associação Brasileira de Telecomunicações
(Telebrasil), Eduardo Levy, a pesquisa foi baseada no valor dos planos básicos das
operadoras, sem levar em consideração as promoções.
Segundo Levy, o valor do minuto efetivamente cobrado do consumidor é 30%
menor do que o preço apontado pela UIT. Mitsuo ressaltou o serviço de telefonia
pré-pago, que não foi tratado pela pesquisa da UIT. “O pré-pago é um telefone
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público de bolso, em que a pessoa pode fazer chamadas a cobrar ou pagar até
cinco centavos pela ligação”, afirmou.
Eduardo Levy disse ainda que as operadoras brasileiras registram lucros
menores do que a média mundial e criticou a carga tributária imposta ao setor, que,
segundo ele, eleva as tarifas cobradas. “A telefonia paga mais impostos do que
cigarros e perfumes. A cada R$ 100 de serviços prestados, R$ 40 são impostos”,
criticou.
O deputado Dimas Ramalho (PPS-SP) ironizou o quadro negativo
apresentado pelo diretor da Telebrasil. “Se os preços efetivos são menores do que
os da pesquisa, a carga tributária é alta e a margem de lucro é pequena, então quer
dizer que a telefonia é um péssimo negócio?”, questionou o parlamentar.
Para Amaury Martins de Oliva, do DPDC, o preço cobrado pelas operadoras
deve ser avaliado em relação à qualidade do serviço prestado. Ele lembrou que as
operadoras de telefonia celular estão no ranking das empresas mais reclamadas aos
órgãos de defesa do consumidor. “De uma forma geral, o serviço é caro e há uma
quebra da expectativa do consumidor em relação ao serviço prometido pela
operadora e aquele prestado”, criticou Amaury. Segundo ele, das dez empresas que
estão no topo das reclamações aos órgãos de defesa do consumidor, quatro são
operadoras de telefonia celular. Os dados são do Cadastro Nacional de
Reclamações Fundamentadas, que reúne registros de Procons de 21 estados e do
Distrito Federal.
O diretor da Telebrasil afirmou que o número de reclamações é pequeno em
relação ao número total de consumidores das operadoras, que é de 238 milhões, e
enfatizou que as operadoras têm se esforçado para atender melhor os clientes. “Os
números absolutos de reclamações são altos mas ; se analisados em proporção,
esse número cai”, disse Levy.
O representante do DPDC, no entanto, disse que o órgão já comparou o
número de reclamações das operadoras de celular e de empresas financeiras, como
as operadoras de cartões de crédito, que tem número de clientes semelhante. “O
setor de telecomunicações é 85% mais reclamado do que o de finanças, que
também tem uma quantidade enorme de consumidores. Com essas duas grandezas
é possível comparar a qualidade da prestação dos serviços”, disse Amaury. “As
operadoras de telefonia não cumprem regras básicas e não oferecem melhorias na
qualidade do serviço. O consumidor está cansado de tanto descanso”, criticou.
Fonte: Agência Câmara com adaptações

___________________________________________________________________
5. Tema: Debater os principais objetivos do fórum do comércio eletrônico
Requerimento nº 238/2010 - Dep. Claudio Cajado
DATA: 19/05/2010
CONVIDADOS:
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Amaury Martins de Oliva - Coordenador Geral de Assuntos Jurídicos do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC/MJ
Guilherme Rosa Varella - Advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor – Idec
Luiz Fernando Gaspar Costa - Procurador da República no Estado de São Paulo –
MPF
Ludovino Lopes - Vice-Presidente de Estratégia da Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico
Raul Francisco Moreira - Coordenador do Comitê de Produtos e Processos da
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços – ABECS

O Coordenador Geral de Assuntos Jurídicos do Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, Amaury Martins de Oliva, afirmou que o Fórum de Comércio
Eletrônico constitui iniciativa de grande relevância, tanto pela democracia existente
na participação dos diversos atores que o integram, como pela possibilidade que
abre de identificar problemas e construir soluções.
Apresentou breve diagnóstico dos problemas do setor, elaborado a partir de
dados trazidos pelos órgãos de defesa do consumidor e reunidos no sistema
nacional de informações de defesa do consumidor. O levantamento, feito entre 2004
e janeiro de 2010, apontou o registro de 21.500 reclamações sobre comércio
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eletrônico, sendo os assuntos mais demandados os referentes à não entrega do
produto e à demora na entrega, seguidos por problemas de garantia dos produtos.
Finalizou, citando os pontos que o DPDC considera fundamentais numa carta
de princípios: prevenção e resolução de conflitos, comprometimento com os
princípios firmados, proteção dos dados dos consumidores e responsabilidade do
detentor desses dados, além da manutenção dos direitos adquiridos.
O Advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Guilherme
Rosa Varella, destacou dois pontos de significância do fórum de comércio eletrônico.
O primeiro deles é o reforço a princípios consolidados de defesa do consumidor. O
segundo é a crença de que o fórum nasce com a vocação de agregar atores que,
em tese, teriam posições diversas.
Frisou a importância da carta de princípios, na medida em que contém
estrutura capaz de contribuir para as relações de consumo, ao considerar a
vulnerabilidade do consumidor, harmonizando interesses.
Outros pontos citados pelo representante do Idec relativamente ao conteúdo
da carta de princípios, são a importância da existência de contratos sem cláusulas
abusivas, a criação de ambiente seguro por parte das empresas, a segurança das
transações financeiras e a responsabilidade solidária de toda a rede.
O Procurador da República no Estado de São Paulo, Luiz Fernando Gaspar
Costa, explicou que a ideia do fórum nasceu da necessidade de estabelecer regras
mínimas de consenso para favorecer o desenvolvimento do comércio eletrônico,
sem anular direitos existentes.
A atuação inicial do fórum objetiva a prospecção on line, relativa à publicidade
e à utilização dos dados pessoais, e os contratos on line.
Dentre os objetivos do fórum, destacou o estabelecimento do diálogo entre os
atores do comércio eletrônico e a elaboração, por consenso, da carta de princípios
sobre o assunto
Ressaltou que o texto da carta já está consolidado e ratificado, à exceção da
parte relativa à responsabilidade e que ela apresenta a perspectiva de bons
indicativos de caminhos que o comércio eletrônico deve seguir.
O Coordenador do Comitê de Produtos e Processos da Associação Brasileira
das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços – Abecs, Raul Francisco Moreira,
falou da atuação da Associação, que está dividida em duas frentes: a do fórum de
comércio eletrônico e a do debate e orientação às empresas associadas que
trabalham na indústria de cartão de crédito sobre a relevância que o comércio
eletrônico vem alcançando no Brasil.
O representante da Abecs apontou as diretrizes da Associação para a
indústria de cartões de crédito voltadas para o comércio eletrônico: a criação de
ambiente propício ao crescimento do comércio eletrônico; o auxílio aos
estabelecimentos comerciais no sentido de tornar a utilização dos cartões um meio
eficiente no ambiente virtual; o avanço da indústria no uso de tecnologias e
ferramentas de segurança para o ambiente de comércio eletrônico.
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Assinalou que a Abecs considera o fórum uma excelente iniciativa no sentido
de colaborar com o poder público para o estabelecimento de princípios que
permitam avaliar a necessidade da criação de marco regulatório sobre o assunto.
O Vice-Presidente de Estratégia da Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico, Ludovino Lopes, afirmou que o comércio eletrônico é um dos pilares
fundamentais da construção da economia digital e a consolidação das questões de
boas práticas do setor tem de levar em conta o quadro legislativo aliado à cultura de
cada país e que, nesse sentido, o fórum constitui oportunidade ímpar de criar
princípios que possam espelhar a realidade de que a sociedade reconhece na
norma aquilo que ela anseia.
Indagados pelo autor do Requerimento que deu origem à audiência pública,
Deputado Claudio Cajado, a respeito da possibilidade de a carta de princípios servir
de base para a propositura de lei sobre a atividade comércial pela Câmara dos
Deputados, os expositores foram acordes em afirmar que a carta é uma boa fonte de
inspiração, mas há que se ter o cuidado de não retroagir em relação a direitos dos
consumidores já consolidados.
___________________________________________________________________
6. Tema: " Esclarecimentos sobre o fato ocorrido com a venda de bolão
premiado e não registrado no sistema oficial da instituição, relativo ao
concurso nº 1155 da Mega Sena, vendido pela Casa Lotérica Esquina da Sorte,
em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e as implicações decorrentes de
práticas desta natureza".
Requerimento nº 226/2010 - Dep. José Carlos Araújo
Requerimento nº 227/2010 - Dep. Celso Russomanno
Data: 25/05/2010

CONVIDADOS:
Antônio Carlos Barasuol - Gerente Nacional de Canais Físicos Parceiros da Caixa
Econômica Federal – CEF; e
Roger Benac - Presidente da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas –
Febralot.
O representante da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Barasuol,
explicou que houve irregularidade por parte do permissionário quando do registro do
bilhete emitido e entregue aos apostadores. A unidade lotérica com essa prática
infringiu as normas da Circular Caixa 471/09 e teve sua permissão revogada. Os
apostadores, por sua vez, argumentou Barasuol, ao aceitarem um recibo não emitido
pelo terminal de apostas, não observaram as normas dos concursos da Caixa,
divulgadas na Circular Caixa 488/09. Dessa forma, afirmou que o banco não tem
qualquer responsabilidade no caso do bolão premiado vendido, porém não
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registrado, pela casa lotérica Esquina da Sorte, em Novo Hamburgo,RS. De acordo
com Barasuol, a organização de bolões por lotéricas é ilegal, visto que o
comprovante original fica com a lotérica, o que é irregular, pois, para a Caixa, o
recibo impresso pelo terminal da lotérica é o único comprovante válido da aposta.

Em seguida, o presidente da Febralot, Roger Benac, falou sobre a prática dos
“bolões” e da sua legalidade, tanto para a Receita Federal quanto para o Ipea, visto
que existe uma relação de confiança entre usuário e casa lotérica, além do “bolão”
proporcionar maior chance ao apostador em vencer um concurso. Lamentou, ainda,
a ausência do delegado de Novo Hamburgo, que poderia estabelecer o contraditório.
O deputado José Carlos Araújo afirmou que a Caixa é corresponsável pelo
episódio da lotérica Esquina da Sorte, já que o ponto de venda é uma extensão do
poder concedente. Também registrou que a CEF autoriza tacitamente a existência
dos “bolões” e criticou a falta de fiscalização desses. Sugeriu que fosse incluído no
bilhete de aposta o CPF do apostador, de forma a identificá-lo, caso ocorresse a
perda do bilhete.
O Deputado Vital do Rêgo Filho questionou o montante e a destinação da
arrecadação pela CEF em bilhetes ou prêmios não pagos.
O Deputado Luiz Carlos Hauly anunciou a criação da Frente Parlamentar em
defesa das lotéricas.
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Questionado sobre a fiscalização dos “bolões”, o representante da Caixa
afirmou que a instituição conta, atualmente, com 241 consultores para fiscalizar mais
de 10 mil lotéricas, um número nada ideal, mas que consegue punir devidamente as
irregularidades encontradas. Quanto à sugestão de incluir o CPF nos bilhetes de
aposta, Barasuol justificou que essa medida aumentaria muito o tempo de espera
dos consumidores na fila de atendimento, pois a validade do documento teria de ser
conferida. O representante da Caixa divulgou que, no último ano, cerca de R$ 2
bilhões foram pagos em prêmios, enquanto R$ 100 milhões não foram reclamados.
Barasuol destacou, ainda, que a Caixa não lucra com os prêmios não resgatados,
pois os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), entre outros beneficiários.
Acrescentou que nas loterias em que se concorre a grandes valores, a instituição
costuma divulgar, em datas próximas à prescrição dos concursos, notas na imprensa
para alertar os vencedores.
___________________________________________________________________
7. Tema: "Discussão da regulamentação dos cartões de crédito e débito, com
ênfase nos aspectos relacionados ao consumidor".
Requerimento nº 249/2010 - Dep. Claudio Cajado
Data: 01/06/2010
CONVIDADOS:
Aldo Luiz Mendes - Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil BACEN
Marcelo de Matos Ramos -Coordenação-Geral de Comunicação e Mídia da
Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda COGCM/SAE/MF
Ricardo Morishita Wada - Diretor Geral do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor da Secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça DPDC/SDE/MJ
Fernando Teles - Diretor da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços - ABECS
Maria Elisa Cesar Novais - Gerente Jurídica do Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor - IDEC
Izis Janota Ferreira - Economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo – CNC
O Diretor Geral do Departamento Proteção e Defesa do Consumidor da
Secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Sr. Ricardo Morishita,
iniciou sua exposição colocando que, em 2009, foi feita uma análise do cadastro de
reclamações dos consumidores em 21 estados, sendo que 36,48% foram contra
empresas de cartões de crédito. Desse total, 74,32% tratava-se de cobranças
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indevidas, como bitarifação e cobrança de tarifas sem um serviço prestado
anteriormente.

Além disso, o expositor cobrou a criação de uma regulamentação específica
para a indústria de cartões de crédito. Segundo ele, o Código de Defesa do
Consumidor e as iniciativas das empresas do setor - como a elaboração de um
código de ética e de autorregulação - não foram capazes de impedir práticas
abusivas contra o consumidor.
Argumentou, também, que em relação à quantidade de tarifas, estudos
mostram que em todo o setor bancário foram identificadas 31 tarifas, enquanto em
apenas uma empresa de cartão de crédito foram detectadas 41 tarifas.
Já o diretor da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços (Abecs), Fernando Teles, lembrou que a instituição está concluindo um
código de autorregulação para o setor, que deverá ser implementado até junho de
2011.
De acordo com ele, o texto recebeu sugestões do Banco Central e deverá dar
mais transparência ao setor. Nesse sentido, ele declarou que o setor trabalha para
uniformizar a nomenclatura das tarifas cobradas pelas diferentes empresas de
cartão de crédito.
O diretor de Política Monetária do Banco Central, Aldo Mendes, por sua vez,
lembrou que, a partir de 1º de julho, os terminais de cartão de crédito do comércio
poderão atender a todas as bandeiras, acabando com a exclusividade entre
credenciadoras e bandeiras.
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A medida, segundo ele, vai aumentar a concorrência entre as empresas e
reduzir os custos para lojistas e consumidores, pois hoje o comércio repassa para os
preços das mercadorias o custo do aluguel do maquinário. "A exclusividade tem um
viés anticompetitivo, é um empecilho para a eficiência do setor", declarou.
Durante a audiência, o diretor sugeriu ainda a criação de uma bandeira
nacional para atuar no mercado de cartão de débito. "Se essa transação só é
efetuada se houver recurso na conta do cliente, não há risco de crédito e a
necessidade de haver a chancela de uma bandeira internacional", explicou.
___________________________________________________________________
8. Tema: Situação dos aeroportos brasileiros e o impacto da grande incidência
de atrasos e cancelamentos de vôos para os consumidores.
Requerimento nº 252 – do Deputado Dimas Ramalho.
Data: 09/06/2010.
CONVIDADOS:
Jaime Henrique Caldas Parreira – Diretor de Engenharia e
Infraero;

Meio Ambiente da

Ricardo Bisinotto Catanant – Gerente de Normas e Projetos da Agência Nacional
de Aviação Civil - Anac; e
Paulo Arthur Lencioni Góes – Diretor de Fiscalização da Fundação Procon/SP.
No início de sua exposição, o Senhor Jaime Henrique Caldas Parreira, Diretor
de Engenharia e Meio Ambiente da Infraero, transferiu a palavra ao Senhor Marçal
Rodrigues Goulart, Superintendente de Gestão Operacional daquela empresa
pública, que, autorizado pelo Presidente da Comissão, alegou que os dados que
seriam apresentados eram oriundos de controles da Infraero, não se levando em
conta as questões regulares sobre a normatização do tema, a cargo do órgão
regulador. Prosseguindo, discorreu, tecnicamente, por meio de gráficos, sobre a
capacidade e oferta ao longo do dia dos aeroportos de Porto Alegre – RS, Curitiba –
PR, Guarulhos – SP, Galeão – RJ, Brasília – DF, Salvador – BA, Recife – PE e
Manaus – AM, localizados em cidades-sedes da Copa do Mundo de Futebol de
2014, para as quais já havia uma programação de investimentos da Infraero para
melhoria das estruturas aeroportuárias, assegurou. Ao longo de suas considerações,
o Senhor Marçal destacou a queda do número de atrasos dos voos nos aeroportos,
a partir de 2005, destacando que os dados coligidos pela Infraero não estariam de
acordo com o que é definido como atraso pelo órgão regulador.
Ao retomar a palavra, o Senhor Jaime Henrique garantiu que a Infraero
estaria atenta à situação dos aeroportos, com um planejamento já elaborado,
inclusive com investimento na ordem de 17 bilhões para os próximos quatro anos, e
com obras já em andamento, a exemplo de que ocorria no aeroporto de Guarulhos,
e referiu-se à possibilidade de instalação de módulos operacionais, com estruturas
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pré-fabricadas, que possuem as mesmas características dos terminais de
passageiros.
O Gerente de Normas e Projetos da Agência Nacional de Aviação Civil –
Anac, Senhor Ricardo Bisinotto Catanant, ressaltou que os atrasos dos voos
envolviam diversos segmentos, deste a estrutura aeroportuária, passando pelo
controle do tráfico aéreo, até a prestação de serviço pelas companhias e a relação
delas com os usuários.

Em seguida, passou à apresentação da mais recente Resolução editada pela
Anac, em vigor a partir do dia 13 de junho, que visa diminuir o sofrimento dos
passageiros nas situações de atraso e cancelamento de voos e preterição de
embarque. Para a elaboração dessa norma, afiançou, a Anac buscou conjugar três
principais instrumentos legais, como também rever a Portaria nº 676, do extinto
Departamento de Aviação Civil – DAC, ainda em vigor, que dispõe sobre as
condições gerais de transporte. Segundo Bisinotto, a Anac, ao elabora a Resolução,
fez uma releitura do Código Brasileiro de Aeronáutica e utilizou o Código de Defesa
do Consumidor e o Código Civil, que trazem dispositivos aplicáveis ao contrato de
transporte. Ponderou, ainda, que a observância dessas Leis explicaria o
acanhamento do alcance da Resolução, já que não se podia avança para além do
conteúdo dos Diplomas Legais.
Dando seguimento a sua explanação, o Gerente da Anac declarou que a
Resolução trata de quatro pontos básicos: o direito à informação, o direito à
reacomodação, o direito ao reembolso e o direito à assistência material – todos já
contemplados em Lei. O que se fez foi tornar a norma clara, apresentada de maneira
didática, para que o próprio consumidor possa verificar em que situação se encontra
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e o que exigir da companhia aérea e o que a companhia deve oferecer ao
passageiro.
O representante do Órgão Regulador esclareceu que, para ser concebida, a
Resolução, que em princípio se originou de uma ação civil pública movida pelo
Ministério Público de São Paulo e pelo Procon contra a Anac, passou por um longo
processo de debates e recebeu diversas contribuições, tanto por parte dos órgão de
proteção e defesa do consumidor e Ministério Público, quanto das empresas aéreas,
e conseguiu estabelecer vários avanços, como: direito do cidadão à informação
antecipada das companhias aéreas, inclusive por escrito, com a previsão ou
estimativa de atraso; antecipação do dever de assistência material por parte da
empresa aérea; direito de reacomodação e endosso imediatos, observados, no caso
de endosso, os meios de pagamento – se à vista, a prestação, por cartão etc.
O Senhor Paulo Arthur Lencioni Góes, Diretor de Fiscalização do Procon/SP,
que na oportunidade também representava o Senhor Ricardo Morishita, Diretor do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça,
impossibilitado de comparecer, propôs-se a apresentar reflexões sobre a norma
editada pela Anac, bem como alguns dados de queixas que chegam às portas dos
Procons do Brasil.
De início, o Senhor Paulo Arthur lembrou que a exploração de serviço público
prestado pelas empresas aéreas se faz mediante concessão. Assim sendo, algumas
regras específicas devem ser cumpridas, dentre as quais as expostas na Lei nº
8.987/90, com destaque para o direito dos usuários em receber serviço adequado e,
do poder concedente e da concessionária, informações para defesa de seus
interesses individuais ou coletivos. O representante de Procon ressaltou que a partir
da Resolução da Anac houve avanço significativo no que tange à informação.
Ao traçar um breve histórico de toda a problemática envolvendo o transporte
aéreo, o Senhor Arthur informou aos presentes que o Procon estava habituado a
certo volume de demanda dos consumidores sobre a qualidade dos serviços e que,
de uma hora para outra, houve um crescimento significativamente, em razão das
dificuldades que vinham enfrentando, o que desencadeou uma série de ações por
parte dos órgãos de defesa do consumidor, especial da Fundação Procon/SP,
inicialmente em caráter preventivo. Foram fornecidos realeases com orientação ao
público; realizadas reuniões com as companhias, com vistas ao diálogo; e facilitação
de acesso ao Procon, para que os consumidores pudessem apresentar suas
reclamações. Neste ponto da exposição, o Senhor Arthur declarou que os
consumidores não têm por habito reclamar dos serviços aéreos oferecidos e que,
não obstante o aumento das queixas junto aos Procons, os números de denúncia
não são significativos quando comparados com o total das demandas.
Como as ações preventivas não tinham surtido o efeito pretendido,
prosseguiu o Diretor do Procon, foram lavrados os primeiros Autos de Infração. Por
motivo das reclamações dos consumidores, foi instaurada Ação Civil Pública, movida
pelo Procon e o Ministério Público, juntamente com entidades de defesa do
consumidor, contra a União, Anac e companhias aéreas, que ensejou a edição da
Resolução do Órgão Regulador dispondo sobre a informação e a devida assistência
material. Outras ações foram desencadeadas, tais como: mobilização e orientação
nos aeroportos, apoio aos Juizados Federal e Estadual no aeroporto de Congonhas,
dente outras.
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O Senhor Arthur mostrou números referentes ao atendimento do Procon/SP,
destacando que de 2005 a 2006 houve um aumento de quase 100% na demanda,
passando de 168 para 333 reclamações. Aumento significativo ocorreu em 2007,
com 665 protestos. Quanto aos números nacionais, segundo dados do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, que congrega a maioria dos Procons do Brasil,
o representante do Procon/SP afirmou que o maior número de reclamações é
dirigido à Tam (52%) e à Gol (29%), que juntas detêm 80% do mercado, seguidas da
Webjet (5,4%), Trip (3,7%) e Azul (2%).
Como principais problemas, apontou: dificuldade de reembolso por
cancelamento, atraso, despesas e overbooking. Quanto a este último, destacou que,
no entender dos órgãos de defesa do consumidor, é uma prática ilegal, que contraria
o Código de Defesa do Consumidor.
Dando sequência às suas manifestações, informou aos presentes que, de
2005 a 2006, foram lavrados vinte e cinco autos de infração, com dez empresas
autuadas, num total de quase seis milhões em multas, em função de falta de
informação e da prestação de assistência; manutenção dos passageiros no interior
da aeronave por até seis horas; negativa de restituição integral do valor da
passagem em caso de atraso inferior a quatro horas e de cancelado; alteração
unilateral de contrato; overbooking, cobrança de serviço não solicitado, cobrança de
tarifa de boleto, com a inclusão de seguro não solicitado; e problemas com o Serviço
de Atendimento ao Consumidor – SAC, como: indisponibilidade, demora no
atendimento e atendimento em outro idioma.
Por fim, o representante do consumidor demonstrou o desacordo entre o
Código Brasileiro de Aeronáutica, que limita os direitos dos passageiros, e o Código
de Defesa do Consumidor, uma legislação mais avançada, que prevê proteção
integral ao consumidor.
Durante os trabalhos, o Deputado Claudio Cajado, Presidente da Comissão,
comunicou ao Plenário que os dirigentes da empresas aéreas Tam e Gol,
convidados para o evento, não estariam representados por nenhum de seus
Diretores ou funcionários, considerando essa atitude uma clara demonstração de
falta de compromisso e atenção para com a Comissão e o Parlamento. E o
Deputado Dimas Ramalho, autor do Requerimento que originou a audiência pública,
ao interpretar as ausências dos representantes das empresas aéreas desrespeito à
Casa, registrou a intenção de, na forma da lei, tomar as providências corretas para
promover o debate com aquelas companhias aéreas em outra oportunidade.
___________________________________________________________________
9. Tema: "Verificar Abusos na Propaganda Inserida em DVDs Infantis".
Requerimento nº 101/2008 do Dep. Paulo Abi-Ackel
Data: 01/06/2010
CONVIDADOS:
Marcelo Bermudez - Diretor da Universal Pictures no Brasil.
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Davi Ulisses Brasil Simões Pires - Diretor do Departamento de Justiça,
Classificação,Títulos e Qualificação da Secretaria Nacional do Ministério da Justiça.
André Luiz Alves Barcellos - Secretário Executivo do Conselho Nacional de
Combate a Pirataria e Delitos do Ministério da Justiça – CNCP
A Requerimento do Deputado Paulo Abi-Ackel, a Comissão de Defesa do
Consumidor realizou audiência pública na qual foram discutidos os abusos da
propaganda inserida em DVDs infantis.
Durante a audiência, foram apresentadas cenas do vídeo infantil “Pica-pau e
seus amigos”, da Universal Pictures que, ao comparar a pirataria ao tráfico de
drogas, exibia cenas de bandidos atirando com metralhadoras em uma favela.
O Diretor da Universal Pictures no Brasil, Marcelo Bermudez explicou que

logo após terem tomado conhecimento da reclamação de um consumidor, foram
retirados do mercado os filmes que tivessem tal inserção publicitária.
O Deputado Vinicius Carvalho (PTdoB-RJ) ressaltou que o objetivo da
audiência pública seria sensibilizar o Ministério da Justiça à baixar uma portaria
dando esta responsabilidade ou cobrando a responsabilização do Conar, atual
responsável para fiscalizar propagandas, para averiguar as propagandas vinculadas
a DVDs, sejam eles infantis ou não, mas que tenham sua classificação etária já
definida.
O autor do requerimento, deputado Paulo Abi-Ackel sugeriu a inclusão de
peças educativas nos DVDs infantis para compensar as cenas violentas inseridas na
coleção do Pica-pau. A ideia foi bem recebida pelo executivo da empresa. Marcelo
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Bermudez disse que analisará a questão para definir o caminho a ser adotado e os
temas das campanhas.
Ainda segundo o deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), a comissão voltará
a discutir o tema. “Como ficou constatado que há vacância da ação do governo
nesse aspecto das propagandas e trailers, e como ficou evidente que a Universal
Pictures vai retirar ou já retirou esses trailers dos filmes, nós, no ano que vem, temos
a obrigação de fazer um acompanhamento disso”, afirmou.
_____________________________________________________________________
10. Tema: Discutir sobre a implementação do Trem de Alta Velocidade - TAV,
com ênfase nos aspectos relacionados ao consumidor.
Requerimento n. 250/2010 - Dep. Claudio Cajado (DEM-BA)
Data: 30/06/2010
CONVIDADOS:
Bernardo Figueiredo - Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres
- ANTT, representando o Ministro de Estado dos Transportes
Hélio Mauro França - Superintendente Executivo da Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT
José Rezier Nascimento Possidente - Gerente de Vendas de Novos Negócios da
Siemens Mobility
Laurent Lumbroso - Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Alstom Brasil
Paulo Benites - Coordenador da Trends Engenharia
O Superintendente Executivo da Agência Nacional de Transportes Terrestres
– ANTT, Hélio França, enfatizou a importância do projeto TAV para o Brasil, que
interligará cidades importantes como Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas,
ressaltando que nesse trecho a malha aeroviária e rodoviária, devido ao alto fluxo,
não atende mais as necessidades dos consumidores, as quais seriam supridas com
a implantação do novo sistema. Falou, ainda, sobre a grande capacidade do TAV,
de transportar confortavelmente uma quantidade bem maior de pessoas, sobre as
características dos trens, inclusive da velocidade desenvolvida por eles, que farão o
trajeto em tempo bastante reduzido (90 minutos entre Rio e SP e 30 minutos entre
SP e Campinas), sobre a facilidade de implantação das linhas e a grande vantagem
para o meio ambiente, já que esse tipo de transporte não o agride, e também sobre
a segurança, com índice de acidentes praticamente zero. Citou como exemplos de
países que tiveram sucesso na implantação do TAV o Japão, a China, a Korea e os
Estados Unidos.
O representante da Siemens Mobility, José Rezier Nascimento Possidente,
iniciou sua exposição falando das fábricas de vagões no Brasil e dos trens hoje
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existentes na Europa e na Ásia que trafegam numa velocidade da ordem de 280 a
350 km/h. Ressaltou a importância de pensar na Copa do Mundo que se aproxima e
no compromisso do País com a segurança das pessoas. Enfatizou que o TAV
deverá trazer maior mobilidade e segurança para os consumidores que trafegam no
eixo Rio de Janeiro/São Paulo, destacando como principais vantagens da sua
implantação as seguintes: 1) relação consumidor/empregos diretos e indiretos; 2)
redução do tempo de viagem, regularidade e conforto; 3) tempo de duração do
produto; 4) redução do congestionamento rodoviário e aeroviário; 5) benefícios para
o meio ambiente; 6) vantagens sob o ponto de vista econômico.
Paulo Benites, Coordenador da Trends Engenharia, apresentou breve
diagnóstico sobre o TAV da Korea, destacando que aquele país desenvolveu
tecnologia própria para a sua implantação. Ressaltou alguns detalhes tecnológicos
do projeto, inclusive o conforto dos trens, comparando-os aos aviões e destacou a
importância de estender o TAV a outros Estados, especialmente Belo Horizonte, no
sentido de minimizar o congestionamento nas rodovias, nos aeroportos, e ao mesmo
tempo, ampliar as alternativas do consumidor.
Laurent Lumbroso, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Alstom Brasil,
argumentou que o aumento do número de ferrovias no país resultaria na obtenção
de um sistema de transporte mais seguro, uma vez que, implantado, contribuirá
para a diminuição do número de mortes. Apontou a melhor mobilidade das pessoas
no interior do trem, em comparação com outros meios de transportes, a velocidade
que pode atingir, além do conforto dos passageiros, possibilitando, inclusive, uso da
internet e de outras tecnologias. Em 2007, a empresa que representa desenvolveu
nova tecnologia, denominada AGV, que já esta sendo utilizada na França.
Comparou-a com a tecnologia TGV, demonstrando a melhor qualidade da primeira.
Ressaltou que os trens poderiam transportar cerca de quatrocentas pessoas na
segunda classe e um mil na primeira. Salientou a importância de se construir trens
de menor peso o que faria reduzir os custos de manutenção.
Bernardo Figueiredo, representante do Ministério dos Transportes, frisou que
a licitação para escolher a empresa que fará o projeto de implantação do TAV levará
em conta a melhor tecnologia apresentada e o menor preço. A publicação das
regras da licitação tornou-se possível após decisão do TCU de aprovar as regras de
viabilidade do Trem de Alta Velocidade. Em seguida, enumerou as vantagens do
TAV em relação ao transporte aéreo, dentre as quais os preços mais acessíveis das
passagens de trem e o maior espaço entre as poltronas, favorecendo maior
mobilidade para os passageiros. Explicou que o leilão deixa espaço para as
companhias cobrarem tarifa livre para as classes especiais, mantendo controle sobre
as classes executivas e comerciais. Ressaltou a grande importância do fato de se
fazer o check-in com mais rapidez, sem filas e longas esperas. Por último, citou que
foi criada uma comissão que está cuidando da questão ambiental, com o apoio do
Ministério do Meio Ambiente. Finalizou informando que o TAV deverá entrar em
operação em 2015, no trecho Rio - São Paulo.
___________________________________________________________________
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11. Tema: discutir o processo de contratação e qualificação dos profissionais
encarregados da inspeção de pessoas e bagagens no setor de embarque dos
aeroportos brasileiros.
Requerimento nº 258 – do Deputado Celso Russomanno.
Data: 04/08/2010.
CONVIDADOS:
Abibe Ferreira Júnior - Superintendente Regional do Centro Oeste da INFRAERO
Antonio Carlos Floriano Lessa - Coordenador Geral de Polícia de Imigração da
Polícia Federal
Arcelino Vieira Damasceno - Chefe do Serviço de Polícia Marítima da Polícia
Federal
Marcelo Leandro Ferrreira - Superintendente de Infra-Estrutura Aeroportuária da
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
Valdelice Teodoro - Presidenta do Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia
A audiência pública iniciou-se com a explanação do Superintendente
Regional do Centro Oeste da INFRAERO, Abibe Ferreira Júnior, que detalhou as
normas utilizadas nos aeroportos brasileiros em relação à inspeção de bagagens e
passageiros. Segundo ele, há regras de caráter mundial sobre segurança
aeroportuária que devem ser seguidas por todos os países, cabendo aos governos
regulamentar internamente, via decretos, parte dos procedimentos. Abibe destacou
que um Termo de Ajuste de Conduta assinado em 2006 permite que a Infraero
terceirize os serviços de segurança aeroportuária, sendo esse procedimento adotado
em 67 aeroportos. Ele também ressaltou que mesmo havendo terceirização, ela
obedece a rigorosos critérios de qualificação de pessoal.
O Coordenador Geral de Polícia de Imigração da Polícia Federal, Antonio
Carlos Floriano Lessa, e o Chefe do Serviço de Polícia Marítima da PF, Arcelino
Vieira Damasceno, ressaltaram que o órgão detém a condição de polícia
aeroportuária e, nesse contexto, é responsável pela supervisão do trabalho. Caberia
à Infraero executar a inspeção de segurança e à Anac regulamentar
responsabilidades dos órgãos envolvidos. Os funcionários encarregados pela
inspeção de segurança devem ser contratados e capacitadas pela Infraero. Esse
treinamento é supervisionado pela Anac.
O Superintendente de Infra-Estrutura Aeroportuária da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC, Marcelo Leandro Ferrreira, disse em sua exposição que a
autarquia empenha-se em garantir que os profissionais em atividade na aviação civil
estejam capacitados de maneira adequada. Ele destacou que a seleção por parte
das empresas de serviços auxiliares segue rígidos critérios traçados pelas Anac, que
incluem desde entrevistas dos candidatos até análise de vida pregressa e bons
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antecedentes. Para se capacitarem, os funcionários devem realizar com sucesso o
curso básico de aviação civil e o de operador de raios-x. Ao fim do processo de
seleção, a Anac aplica provas.
A última expositora, presidente do Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia, Valdenice Teodora, condenou a falta de formação em proteção
radiológica dos profissionais que trabalham com raio-x nos aeroportos. Ale alertou
para o fato de que o acúmulo de radiação afeta funcionários e passageiros a longo
prazo.
O autor do requerimento de Audiência Pública, deputado Celso Russomanno,
criticou a terceirização na vistoria de passaportes. Segundo ele, pessoas
terceirizadas têm senhas de policiais para olhar os passaportes, o que implicaria a
transferência do Poder de Policia. O parlamentar disse ainda que funcionários
terceirizados não têm competência para fiscalizar passageiros e bagagens, o que

seria amparado por um Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Infraero e
o Ministério Público. Russomanno destacou que a falta de preparo nesse setor é
grave e que pode comprometer a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas.
Ele disse ainda que irá solicitar cópia do termo de ajustamento para a comissão
estudar.
O coordenador-geral de Polícia de Imigração do Departamento de Polícia
Federal (DPF), Antônio Carlos Lessa, afirmou, no entanto, não há terceirização do
poder de policia. Ele disse que os funcionários contratados só ajudam no registro
dos passageiros e não têm acesso ao sistema de indivíduos procurados pela
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Justiça. Para Lessa, a terceirização, iniciada em 2007 após o caos aéreo, ajudou os
policiais a ter uma atuação mais eficaz nos aeroportos.
Para o deputado, também é inegável que a qualificação dos funcionários
envolvidos com revista de pessoas e bagagens deixa a desejar, causando
constrangimentos a vários passageiros. Russomanno afirmou ainda que a
rotatividade de funcionários é muito grande e condenou a falta de pagamento de
encargos sociais pelas empresas terceirizadas. Segundo ele, isso faz com os
funcionários trabalhem descontentes, de forma agressiva, uma vez que não
receberem adequadamente salários e garantias trabalhistas. O parlamentar sugeriu
que as empresas apresentem à Infraero os comprovantes de pagamento dos
encargos.
Já a deputada Tonha Magalhães afirmou que já passou por embaraços no
embarque e lamentou a falta de educação e de treinamento dos profissionais de
inspeção. Ela também questionou a qualidade dos aparelhos de detecção de metais
utilizados nos aeroportos, uma vez que por vezes o alarme é dado sem que o
passageiro esteja portando nenhum objeto metálico.
___________________________________________________________________
12. Tema: debater o Projeto de Lei nº 6.618/2006, do Sr. José Carlos Machado,
que autoriza o revendedor varejista de combustíveis automotivos a recarregar
vasilhames de gás liquefeito de petróleo no estabelecimento denominado
posto revendedor.
Requerimento nº 269 – do Deputado Claudio Cajado.
Data: 08/12/2010.
CONVIDADOS:
Rubens Cerqueira Freitas - Superintendente Adjunto de Abastecimento da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Alfredo Lobo
- Diretor da Qualidade do Instituto Nacional de Metrologia
Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro
Alexandre Borjaili - Presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás
Liquefeito de Petróleo - Asmirg – BR
Sérgio Bandeira de Mello - Presidente do Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Gás Liquefeito do Petróleo – Sindigás
José Eustáquio de Castro - Diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio
de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais
Robson Carneiro Santos -Presidente do Sindicato das Empresas Representantes
de GLP da Capital e dos Municípios da Grande São Paulo - SERGÁS
A Comissão de Defesa do Consumidor realizou audiência pública no dia
08/12 a fim de debater o Projeto de Lei 6618/06, do deputado José Carlos Machado,
que permite a recarga de botijões de gás de cozinha por postos revendedores.
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Atualmente, os postos são autorizados apenas a vender botijões distribuidos por
credenciados da Petrobras. O debate foi proposto pelo presidente da CDC deputado
Claudio Cajado, relator da matéria no colegiado.
Segundo o autor, o objetivo da proposição é promover a concorrência em um
setor que é fortemente concentrado e buscar alternativas para reduzir o preço final.
Machado prevê, por exemplo, que o consumidor poderá adquirir quantidades de gás
inferiores àquelas comercializadas.
O primeiro expositor, Rubens Cerqueira Freitas, Superintendente Adjunto de
Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), afirmou que a entidade é

contra o projeto por vislumbrar na recarga de botijões diretamente nas revendas
atividade potencialmente perigosa. Segundo ele, o esforço para que o produto
chegue a um preço justo ao consumidor não justificaria o comprometimento da
segurança.
O diretor da Qualidade do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), Alfredo Lobo, também criticou as possíveis falhas na
segurança para posicionar-se contra a matéria. Ele destacou que as inspeções e
requalificações de botijões usados seriam seriamente comprometidas e que o
projeto, se aprovado, dificultaria a fiscalização do setor e o controle metrológico
realizado pelo Inmetro.
Já o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás
Liquefeito de Petróleo (Asmirg), Alexandre Borjaili, defendeu o PL 6618/06 por
entender que o texto modernizará o setor de combustíveis e enfraquecerá os cartéis
que segundo ele dominam a distribuição de gás liquefeito. Borjaili acredita que
haveria barateamento do preço do produto, além de permitir a compra em
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quantidades que se adequem ao orçamento doméstico das pessoas de baixa renda.
Ele contestou ainda a possibilidade de falhas na segurança na recarga dos botijões
em postos e acusou a ANP e o Inmetro de serem omissos na fiscalização do
segmento.
___________________________________________________________________
13. Tema: Esclarecimentos sobre os Atrasos e Cancelamentos de Voos nos
Aeroportos Brasileiros.
Requerimento nº 207/10-CVT, do Dep. Hugo Leal
Requerimento nº 208/10-CVT, do Dep. Vanderlei Macris,
Requerimento nº 262/10-CDC, do Dep. Filipe Pereira
Requerimento nº 267/10-CDC, do Dep. Chico Lopes
Requerimento nº 270/10-CDC do Dep. Carlos Sampaio
Data: 15/12/10
CONVIDADOS:
João Marcio Jordão - Diretor de Operações da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO;
Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino - Diretor de Operações de
Aeronaves da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;
Laura Shertel Ferreira Mendes - Diretora Substituta do Departamento de Proteção
e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça - DPDC/MJ;
Cel. Janor Basílio Dias - Gerente de Assuntos Regulatórios da TAM Linhas Aéreas;
Alberto Fajerman - Diretor de Relações Institucionais da GOL Linhas Aéreas;
Fernando Sporleder - Vice-Presidente de Operações da Webjet Linhas Aéreas e
Marcelo Andrade Silva Schmit - Diretor do Sindicato Nacional dos Aeroviários SNA.
As comissões de Defesa do Consumidor e de Viação e Transportes, em
reunião conjunta de audiência pública, reuniram-se para discutir os recentes atrasos
e cancelamentos de voos nos aeroportos brasileiros. A iniciativa do debate é dos
deputados Filipe Pereira (PSC-RJ), Chico Lopes (PCdoB-CE) e Carlos Sampaio
(PSDB-SP) da CDC e Hugo Leal (PSC-RJ) e Vanderlei Macris (PSDB-SP), da CVT.
Notícias divulgadas pela imprensa, na primeira semana de dezembro,
informaram que funcionários de empresas aéreas realizaram operação padrão deixaram de fazer hora extra e passaram a respeitar os horários de lanche e
descanso - a fim de melhorar suas condições de trabalho. Segundo o Sindicato
Nacional dos Aeronautas (SNA), os profissionais são pressionados a voar além do
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limite de horas permitido pela legislação, o que põe em risco a segurança dos voos e
a saúde dos operários. Entre outras reivindicações, os trabalhadores querem a
contratação de mais pessoal e reajuste salarial de 15%.
O impasse trabalhista tem se refletido no funcionamento dos terminais. No dia
6, por exemplo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero)
registrou atraso de mais de meia hora em 25% dos voos domésticos agendados até
as 16 horas em todo o País. De acordo com as empresas do setor, o mau tempo no
Rio de Janeiro e em Belo Horizonte contribuiu para os atrasos. Além do disposto, os
deputados lembram que os juizados especiais instalados, desde julho, nos
aeroportos de Brasília (Juscelino Kubitschek), Rio de Janeiro (Tom Jobim e Santos
Dumont) e São Paulo (Congonhas e Guarulhos) têm registrado um número

crescente de reclamações de passageiros. As principais queixas estão relacionadas
a atraso e cancelamento de voos, além do extravio de bagagens.
Para evitar o caos aéreo nas férias de final de ano, a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) havia anunciado a proibição do overbooking - quando as
companhias vendem passagens além da capacidade. A agência também definiu a
obrigatoriedade do endosso entre empresas, ou seja, caso o voo atrase mais de três
horas, o passageiro terá direito a embarcar, sem custos adicionais, em outra
companhia que faça o mesmo trajeto. As regras valeram para o período de 17 de
dezembro a 3 de janeiro.
A maioria dos deputados que participaram da audiência pública não ficou
satisfeita com a explicação dada para os transtornos ocorridos nos aeroportos nos
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últimos meses. De acordo com as empresas, problemas pontuais e meteorológicos
teriam causado os atrasos e cancelamentos de voos.
As comissões decidiram por uma indicação à Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para
que convidem um representante do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça (DPDC) nas próximas reuniões de avaliação
que tiverem com as empresas. Foi em uma dessas reuniões que a Anac determinou,
entre outras medidas, a proibição do overbooking.
Para o deputado Milton Monti (PR-SP), o Executivo deve, se necessário,
reduzir o número de voos nos terminais brasileiros. "Estamos exagerando nas
autorizações para empresas aéreas? Temos capacidade para tantos voos? São
questões que o governo tem a responsabilidade de responder", sustentou.
A representante do DPDC, Laura Mendes, solicitou que as empresas
aprimorem seu sistema de informação para avisar o consumidor com antecedência
sobre o atraso de voos. Segundo ela, é crescente o número de passageiros que vão
aos procons para reclamar do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) das
companhias.
No caso da TAM, o Coronel Janor Dias, afirmou que o problema ocorrido em
novembro, em São Paulo, que levou a atrasos ou cancelamentos em 34% dos voos
domésticos da companhia foi causado pela chuva e pela escala de folgas dos
tripulantes. “A lei dos aeronautas prevê que uma das oito folgas a que os
funcionários têm direito deve ser no final do semana. Então, usamos todos os
tripulantes que estavam em reserva no momento, mas não podíamos convocar os
que estavam de folga. O nosso problema aconteceu justamente em um final de
semana”, explicou.
A Anac chegou a suspender a venda de bilhetes da TAM, alegando que a
empresa praticava o overbooking. Janor Dias, no entanto, disse que a companhia
não tem esse hábito.
Já os representantes da Gol e da Webjet relataram problemas com mudanças
no sistema operacional e dificuldade de reposição de tripulantes.
O diretor do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA), Paulo de Tarso Júnior,
disse que faltam profissionais porque as empresas pagam mal. A categoria está em
negociação para conseguir um aumento salarial de 13%, mas as empresas
oferecem apenas metade, que seria a inflação anual.
Apesar da situação precária, o diretor de Relações Institucionais da Gol,
Alberto Fajerman, disse que as empresas do setor estão preparadas para o final de
ano: "Não havendo problemas meteorológicos - e mesmo que haja alguns, o que é
normal -, teremos um final de ano muito tranquilo. As pessoas podem ir ao aeroporto
com serenidade, pois nada de mal acontecerá e todos poderemos ter boas festas".
O vice-presidente de Operações da Webjet, Fernando Sporleder, no entanto,
aconselhou os passageiros a chegarem mais cedo aos terminais e a fazerem o
check-in eletrônico.
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7.2. SESSÃO SOLENE
Tema: comemoração dos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor
Requerimento nº. 6.536/2010 – Paulo Bornhausen
Data: 30/11/2010

CONVIDADOS E DEMAIS ORADORES
Ministro Hermann Benjamin - Superior Tribunal de Justiça
Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg - Presidente da Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel
Nelson José Hubner Moreira - Diretor Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica - Aneel
Juliana Pereira da Silva - Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor - DPDC
Professor João Alziro Herz da Jornada - Presidente do Instituto Nacional de
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - Inmetro
Arquimedes Franco – 1º Coordenador do Fórum Nacional dos Procons
Maria Inês Dolci - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor – Proteste
Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer - Diretor do Procom do Estado de São
Paulo
Ricardo Morishita Wada – Ex Diretor do DPDC e Professor de Direito do
Consumidor
Joel Câmara - Consumidor
José Augusto Filho - Promotor do Ministério Público
Paulo Roque - CBN
Adriana Fagundes Burger - Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Sul
João Maurício - Diretor do Procom de Valinhos, Estado de São Paulo
Guilherme Varela - Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IBDC
Na sessão solene, deputados afirmaram que a sua aprovação ajudou a criar
uma nova cultura de consumo no Brasil e a melhorar a relação entre consumidores e
prestadores de serviço. A sessão foi proposta pelos deputados Claudio Cajado
(DEM-BA) e Paulo Bornhausen (DEM-SC).
Cajado, que presidiu a Comissão de Defesa do Consumidor, destacou a
abrangência e os avanços promovidos pela legislação desde sua promulgação. ”Só
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temos visto aumentar a presença e a relevância do código tanto na vida das
pessoas quanto na economia nacional", disse. Ele lembrou que atualmente existem
Procons em 606 municípios do País, com presença em todos os estados.

O deputado citou ainda exemplos de alterações do código promovidas pela
comissão, que, segundo ele, funcionou como "caixa de ressonância das principais
reclamações dos consumidores". Entre as alterações citadas estão o detalhamento
gratuito das contas de telefone, a transformação da cobrança de telefone de pulsos
para minutos e a revisão do cálculo dos reajustes das tarifas de energia elétrica em
favor dos consumidores. “A mudança no padrão de consumo do brasileiro faz com
que a tarefa de tornar o CDC contemporâneo seja cada vez mais um desafio”, disse.
O avanço do comércio pela internet, a ampliação dos planos de saúde e dos
serviços de telefonia e o aparecimento de empresas de telemarketing e dos call
centers foram lembrados como exemplos de alterações nas relações de consumo do
País. Cajado, no entanto, afirmou que qualquer alteração no texto do código deve
levar em consideração os princípios que guiaram sua criação. ”O código precisa ser
atualizado sem ceder em um milímetro nas bases que nortearam sua realização, em
especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor”, completou.
Assinatura básica
O deputado Celso Russomano (PP-SP) comentou algumas das alterações
trazidas pelas novas relações de consumo do brasileiro e criticou a manutenção da
assinatura básica para a telefonia fixa. Para ele, a cobrança é um fator de exclusão
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social porque representa um gasto a mais para quem pretende acessar a internet
por meio da telefonia fixa – que contém planos mais acessíveis. Russomano
lembrou que só 20% da população brasileira têm telefone fixo em casa.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antônio Herman Benjamim
também criticou a cobrança. Para o ministro, que foi responsável pelo parecer final
sobre as emendas na elaboração do código, “não é possível mais admitir neste País
a cobrança de um pedágio para a inclusão dos pobres neste novo mundo".
Também presente à sessão, o presidente da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg, se comprometeu a levar as
sugestões para o conselho diretor da entidade.

O deputado Júlio Delgado (PSB-MG) afirmou que, após duas décadas do
código, um dos grandes avanços verificados é a cultura de um consumidor mais
exigente. O deputado lembra que, antes do CDC, o consumidor adquiria bens sem a
garantia de que teria suas expectativas atendidas. Caso não estivesse satisfeito,
geralmente precisava recorrer à Justiça e esperar um longo tempo antes de ser
atendido.
"O CDC é um instrumento para proteger o consumidor. A legislação brasileira
é precursora no mundo, mas há muito a se fazer", diz Delgado. Para ele, há
necessidade de regulamentação das compras pela internet e de aperfeiçoamento de
serviços que antes eram oferecidos pelo setor público, como a telefonia. Delgado
afirma que a atuação da sociedade civil é indispensável para que o CDC esteja
atualizado e garanta oferta eficiente de bens e serviços.
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Endividamento e juros
O deputado Dimas Ramalho (PPS-SP) destacou que outros temas, como taxa
de juros e endividamento dos consumidores, precisarão ser analisados como novos
desafios para a legislação de consumo. Ramalho também defendeu um maior
fortalecimento das agências reguladoras para o efetivo cumprimento da função de
fiscalizar as relações entre consumidores e prestadores de serviços.
Defesa coletiva
Outro avanço trazido pelo CDC foi a possibilidade de os consumidores se
reunirem em associações para defender seus direitos. "O problema encontrado por
um consumidor dificilmente é um caso isolado. Com a possibilidade da defesa
coletiva, o poder do consumidor é intensificado", argumenta a gerente jurídica do
Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Idec), Maria Elisa Novaes.
Maria Elisa aponta ainda a criação dos juizados especiais como um dos
fatores que agilizou a solução de demandas do consumidor que não eram resolvidas
na esfera administrativa. "Em síntese, o consumidor tem agora mais acesso à
Justiça, mais consciência e a possibilidade de defesa coletiva", afirma.
Os demais oradores também ressaltaram os avanços, as falhas e ainda as
possíveis conquistas que ainda estão por vir.
Fonte: Agência Câmara com adaptações
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8 – RELATORIAS E DESIGNAÇÕES

Relatora: Deputada Ana Arraes
PL 2.974/2008 - LIRA MAIA - altera a lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
"dispõe sobre o código brasileiro de aeronáutica", para tratar da franquia de
bagagem.
Data de designação: 1/12/2010
PL 4.315/2008 - VINICIUS CARVALHO - altera o art. 67 da lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
Data de designação: 10/11/2010
PL 6.500/2009 - EDMAR MOREIRA - dispõe sobre a divulgação, no âmbito das
instituições financeiras, do direito do consumidor à liqüidação antecipada de débito
mediante a redução proporcional dos juros e dá outras providências.
Data de designação: 11/3/2010
PL 7.046/2010 - VITAL DO RÊGO FILHO - dispõe sobre a inserção de mensagem
informativa nas embalagens, frascos e recipientes de produtos cariogênicos.
Data de designação: 13/4/2010

Relator: Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PL 5.845/2009 - WILLIAM WOO - dispõe sobre a comercialização controlada do
álcool 70º" (ação bactericida por conter 70% de água e 30% de água deionizada)
pelas redes de farmácias do país.
Data de designação: 17/3/2010
PL 7.030/2010 - ELIENE LIMA - obriga a que portões eletrônicos sejam dotados de
dispositivo antiesmagamento.
Data de designação: 8/4/2010

Relator: Deputado Antonio Cruz
PL 6.563/2009 - FERNANDO CORUJA - altera dispositivos da lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973 e da lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, para garantir o sigilo
das informações contidas na receita de medicamentos preenchidas pelos
profissionais legalmente habilitados.
Data de designação: 11/3/2010
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Relator: Deputado Carlos Sampaio
PL 363/1999 - ENIO BACCI - define regras para cláusulas que limitam direitos em
contratos de adesão e dá outras providências.
Data de designação: 27/5/2010

Relator: Deputado Celso Russomanno
PL 6.692/2009 - CAPITÃO ASSUMÇÃO - dispõe sobre a proibição da recusa do
pagamento de produtos ou serviços em cheques, cartão de crédito ou cartão de
débito.
Data de designação: 11/3/2010
PL 6.958/2010 - MÁRCIO FRANÇA - dispõe sobre o serviço de indenização ao
apostador - sia e dá outras providências.
Data de designação: 13/4/2010
PL 6.455/2009 - EDMAR MOREIRA - estabelece obrigação para a venda de
passagens de transporte coletivo interestadual.
Data de designação: 8/12/2010

Relator: Deputado Cezar Silvestri
PL 5.009/2009 - DR. TALMIR - dispõe sobre a venda de aparelhos de telefonia
móvel.
Data de designação: 11/3/2010

Relator: Deputado Chico Lopes
PL 2.166/2007 - PEDRO EUGÊNIO - dispõe sobre pedido de suspensão ou rescisão
de contrato de prestação de serviço de telecomunicações.
Data de designação: 20/4/2010
PL 2.499/2007 - MÁRIO HERINGER - disciplina a relação consumerista no setor de
audiovisuais no território nacional e dá outras providências.
Data de designação: 19/8/2010
PFC 116/2010 - EDUARDO DA FONTE - requer que a comissão de defesa do
consumidor, com auxílio do tribunal de contas da união, ato de fiscalização e
controle com vistas a apurar possível apropriação indevida e/ou ganhos abusivos
pela companhia energética de pernambuco (celpe) no repasse das perdas
comerciais, no período de 2002 a 2009.
Data de designação: 5/5/2010
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Relator: Deputado Claudio Cajado
PL 557/2003 - JOÃO HERRMANN - determina a publicidade dos valores das multas
decorrentes da aplicação do código de defesa do consumidor revertidos para o
fundo nacional de que trata a lei nº 7.347, de 1985.
Data de designação: 8/12/2010
PL 5.120/2005 - JOSÉ CARLOS MACHADO - regulamenta o art. 19 da lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, para disciplinar a venda ou troca de botijões de gás
liquefeito de petróleo para uso doméstico.
Data de designação: 17/6/2010
PL 6.618/2006 - JOSÉ CARLOS MACHADO - autoriza o revendedor varejista de
combustíveis automotivos a recarregar vasilhames de gás liquefeito de petróleo no
estabelecimento denominado posto revendedor.
Data de designação: 5/5/2010
PL 2.745/2008 - VITAL DO RÊGO FILHO - acrescenta artigo à lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá outras
providências.
Data de designação: 8/12/2010
PL 6.676/2009 - PAES DE LIRA - altera a lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
dispondo sobre a comercialização de energia elétrica.
Data de designação: 11/3/2010
PL 7.030/2010 - ELIENE LIMA - obriga a que portões eletrônicos sejam dotados de
dispositivo antiesmagamento.
Data de designação: 1/12/2010
PL 7.854/2010 - NEILTON MULIM - institui a divulgação dos direito assegurados aos
cidadãos nos respectivos ambientes e situações a que digam respeito, de forma
clara e concisa.
Data de designação: 8/12/2010
PL 7.885/2010 - FRANCISCO ROSSI - acrescenta o § 3º ao art. 44 da lei de nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 - código de defesa do consumidor, e dá outras
providências.
Data de designação: 8/12/2010

Relator: Deputado Dimas Ramalho
PL 3.291/2008 - CELSO RUSSOMANNO - altera a lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, para incluir nova hipótese de cláusula contratual abusiva.
Data de designação: 30/6/2010
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PL 5.995/2009 - ANTONIO BULHÕES - altera a lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, código de defesa do consumidor, para estender o direito de arrependimento
ao consumidor que adquire produtos ou serviços, ou contrata o fornecimento deles,
dentro do estabelecimento comercial.
Data de designação: 20/4/2010

Relator: Deputado Dr. Nechar
PL 6.745/2010 - SENADO FEDERAL - altera o § 4º do art. 5º da lei nº 6.360, de 23
de setembro de 1976, para revogar a proibição de serem atribuídos nomes ou
designações de fantasia aos medicamentos com uma única substância ativa e aos
imunoterápicos.
Data de designação: 11/3/2010

Relator: Deputado Edson Aparecido
PL 6.604/2006 - BERNARDO ARISTON - proíbe os fabricantes de balas, chocolates,
confeitos e refrigerantes de embalarem seus produtos em embalagens similares às
utilizadas para embalar medicamentos.
Data de designação: 17/3/2010
PL 2.974/2008 - LIRA MAIA - altera a lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
"dispõe sobre o código brasileiro de aeronáutica", para tratar da franquia de
bagagem.
Data de designação: 11/3/2010
PL 7.148/2010 - EDMAR MOREIRA - dispõe sobre o tempo máximo de espera para
realização de procedimentos médicos nas unidades da rede pública de saúde e dá
outras providências.
Data de designação: 5/5/2010

Relator: Deputado Eduardo da Fonte
PL 6.547/2009 - SENADO FEDERAL - altera o art. 31 da lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências, para incluir entre os dados que devem constar na oferta e
apresentação de produtos ou serviços a eficiência e consumo energéticos.
Data de designação: 17/3/2010

PL 6.840/2010 - CAPITÃO ASSUMÇÃO - inclui dispositivo na lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, no que concerne a escolha pelo consumidor do banco para
pagamento de suas faturas.
73

Data de designação: 11/3/2010
PL 7.409/2010 - FÁBIO FARIA - dispõe sobre a obrigatoriedade das agências de
automóveis, novos ou usados, informarem o valor dos tributos e eventuais multas
para que o veículo possa circular livremente.
Data de designação: 17/6/2010

Relator: Deputado Felipe Bornier
PL 6.386/2009 - MILTON VIEIRA - proíbe o uso de película de plástico que embala
garrafões de água e dá outras providências.
Data de designação: 8/12/2010

Relator: Deputado Felipe Maia
PL 5.533/2009 - LINDOMAR GARÇON - dispõe sobre direitos dos passageiros no
transporte coletivo rodoviário.
Data de designação: 11/3/2010

Relator: Deputado Fernando de Fabinho
PL 6.891/2010 - VITAL DO RÊGO FILHO - dispõe sobre obrigações a ser
observadas pelos condomínios de edifícios residenciais, comerciais e de prestação
de serviços e outros estabelecimentos congêneres, particulares, dotados de
elevadores.
Data de designação: 8/4/2010

Relator: Deputado Indio da Costa
PDC 2.127/2009 - CELSO RUSSOMANNO - susta a resolução nº 11, de 20 de
dezembro de 2006, do conselho nacional de metrologia, normalização e qualidade
industrial - conmetro.
Data de designação: 11/3/2010

PL 7.007/2010 - WILLIAM WOO - estabelece critérios para a produção de garrafas
de politereftalato de etileno - pet.
Data de designação: 8/4/2010

Relator: Deputado Ivan Valente
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PFC 10/2003 - LUIZ BITTENCOURT - propõe que esta comissão de defesa do
consumidor, meio ambiente e minorias, fiscalize denúncias em relação aos
procedimentos administrativos das empresas administradoras de cartões de crédito.
Data de designação: 23/3/2010

Relator: Deputado José Carlos Araújo
PL 4.245/2008 - FILIPE PEREIRA - altera a lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
- código de defesa do consumidor.
Data de designação: 8/12/2010
PL 6.063/2009 - BETO FARO - veda a cobrança de taxas pelas operadoras de
cartão de crédito para transferência de pontos dos clientes para outros programas de
fidelidade ou para recebimento de prêmios, no âmbito dos programas
correspondentes.
Data de designação: 11/3/2010
PL 6.415/2009 - DR. NECHAR - acrescenta artigo à lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, para dispor sobre o fornecimento de um carregador universal na venda de
aparelhos terminais do assinante da telefonia móvel vendidos no país.
Data de designação: 5/5/2010
PL 7.480/2010 - ELIENE LIMA - altera o art. 36 da lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Data de designação: 1/7/2010

Relator: Deputado José Eduardo Cardozo
PL 6.153/2009 - EDGAR MOURY - dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da
situação de adimplência do usuário nas faturas emitidas por empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, nas condições que
menciona.
Data de designação: 17/3/2010

Relator: Deputado Júlio Delgado
PL 3.828/2008 - VALDIR COLATTO - altera a lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor.
Data de designação: 10/6/2010

Relator: Deputado Julio Semeghini
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PL 5.470/2009 - CARLOS SAMPAIO - obriga as pessoas jurídicas de direito privado
a fazer constar, de suas páginas da internet sua razão social, seu número no registro
junto ao cadastro nacional de pessoas jurídicas - cnpj e endereço da sede e
sucursais e dá outras providências.
Data de designação: 8/4/2010
PL 7.052/2010 - CLEBER VERDE - acrescenta o art. 37-a e 37 b na lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, para dispor sobre propaganda enganosa via internet,
telemarketing enganoso, spams (mensagens não solicitadas), na publicidade de
oferta de crédito ao consumidor em parcelas sem juros.
Data de designação: 5/5/2010

Relator: Deputado Leo Alcântara
PL 2.170/2007 - FELIPE BORNIER - dispõe sobre prazo de execução dos serviço de
ligações de gás e energia .
Data de designação: 17/3/2010
PL 4.245/2008 - FILIPE PEREIRA - altera a lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
- código de defesa do consumidor.
Data de designação: 8/4/2010
PL 5.994/2009 - MARCELO TEIXEIRA - dispõe sobre o adicional tarifário para
suplementação de linhas aéreas regionais.
Data de designação: 13/4/2010
PL 6.019/2009 - ELIENE LIMA - dispõe sobre a etiquetagem de peça de vestuário.
Data de designação: 28/4/2010
PL 6.455/2009 - EDMAR MOREIRA - estabelece obrigação para a venda de
passagens de transporte coletivo interestadual.
Data de designação: 1/7/2010

Relator: Deputado Luiz Bittencourt
PL 6.604/2006 - BERNARDO ARISTON - proíbe os fabricantes de balas, chocolates,
confeitos e refrigerantes de embalarem seus produtos em embalagens similares às
utilizadas para embalar medicamentos.
Data de designação: 19/5/2010
PL 6.170/2009 - EDMAR MOREIRA - dispõe sobre a regulamentação, o comércio de
jogos eletrônicos e jogos de interpretação e dá outras providências.
Data de designação: 1/7/2010
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Relator: Deputado Marcos Montes
PL 6.554/2009 - JERÔNIMO REIS - acrescenta dispositivo ao art. 1.361 do código
civil.
Data de designação: 11/3/2010

Relator: Deputado Milton Vieira
PL 4.903/2009 - DR. TALMIR - institui o sistema nacional de certificação da
produção da agricultura familiar e cria o selo de qualidade da produção da
agricultura familiar.
Data de designação: 11/3/2010

Relatora: Deputada Nilmar Ruiz
PL 4.146/2008 - ELIENE LIMA - dispõe sobre a alteração dos modelos de veículos
automotores produzidos pelas montadoras e fabricantes instalados no país.
Data de designação: 27/5/2010

Relator: Deputado Paulo Pimenta
PL 8.36/2007 - LAERTE BESSA - acresce dispositivos à lei nº 8.078 de 11 de
setembro de 1990, para dispor acerca da rescisão contratual, eficácia dos contratos
de adesão e forma de desistência de contrato firmado com concessionárias do
serviço público e instituições.
Data de designação: 17/3/2010

Relator: Deputado Roberto Britto
PL 3.458/2008 - CHICO LOPES - acrescenta o inciso xvii ao art. 51 da lei nº 8.078,
11 de setembro de 1990, para inserir no rol das cláusulas abusivas a exigência entre
os itens que compõe a lista do material escolar insumos correspondentes à atividade
comercial, que não fazem parte do uso individual do aluno.
Data de designação: 11/3/2010
PL 7.017/2010 - MARÇAL FILHO - dispõe sobre o prazo de retorno às consultas
médicas.
Data de designação: 8/4/2010
PL 7.066/2010 - VICENTINHO ALVES - dispõe sobre a obrigatoriedade de
laboratórios, hospitais e clinica odontológica credenciar a, no mínimo, três convênios
de planos de saúde.
Data de designação: 5/5/2010
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PL 7.354/2010 - JÚLIO DELGADO - dispõe sobre a compensação a clientes da
empresa brasileira de correios e telégrafos, no caso de atraso ou extravio de objeto
postal.
Data de designação: 10/6/2010
PL 7.454/2010 - VITAL DO RÊGO FILHO - altera a lei nº lei 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que institui o código de defesa do consumidor, para definir regras
sobre a oferta e apresentação de produtos ou serviços.
Data de designação: 1/7/2010

Relatora : Deputada Tonha Magalhães
PL 3.465/2008 - EDIGAR MÃO BRANCA - dispõe sobre a visualização das
instalações de cozinha e deposição de alimentos dos bares, restaurantes e
similares.
Data de designação: 17/3/2010
PL 6.455/2009 - EDMAR MOREIRA - estabelece obrigação para a venda de
passagens de transporte coletivo interestadual.
Data de designação: 8/12/2010
PL 7.501/2010 - COLBERT MARTINS - obriga os conselhos fiscais de profissão
regulamentada a divulgar lista de membros sobre os quais pesam decisão
administrativa sancionatória ou condenação judicial decorrente de suas atividades
profissionais e dá outras providências.
Data de designação: 1/7/2010

Relator: Deputado Vinicius Carvalho
PL 7.140/2002 - LINCOLN PORTELA - altera o código de defesa do consumidor de
forma a garantir o acesso gratuito dos consumidores aos serviços de atendimento.
Data de designação: 1/12/2010
PL 7.476/2006 - PODER EXECUTIVO - dispõe sobre as prescrições médicas e
odontológicas, em garantia do princípio da transparência e do direito do consumidor
de medicamentos à informação.
Data de designação: 27/5/2010
PL 4.146/2008 - ELIENE LIMA - dispõe sobre a alteração dos modelos de veículos
automotores produzidos pelas montadoras e fabricantes instalados no país.
Data de designação: 1/12/2010
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PL 5.397/2009 - JEFFERSON CAMPOS - dispõe sobre a necessidade de anuência
prévia dos clientes para o provimento de serviços adicionais pelas prestadoras de
serviço telefônico fixo comutado.
Data de designação: 11/3/2010
PL 5.713/2009 - CELSO RUSSOMANNO - acrescenta o art. 2ºa à lei nº 10.214, de
27 de março de 2001.
Data de designação: 11/3/2010
PL 5.845/2009 - WILLIAM WOO - dispõe sobre a comercialização controlada do
"álcool 70º" (ação bactericida por conter 70% de água e 30% de água deionizada)
pelas redes de farmácias do país.
Data de designação: 1/12/2010
PL 6.255/2009 - JILMAR TATTO - proíbe a inclusão de registro de consumidor nos
serviços de proteção ao crédito por dívidas oriundas de serviços essenciais.
Data de designação: 28/4/2010
PL 6.386/2009 - MILTON VIEIRA - proíbe o uso de película de plástico que embala
garrafões de água e dá outras providências.
Data de designação: 19/8/2010
PL 6.797/2010 - DR. TALMIR - dispõe sobre a substituição das cordas e cordéis das
persianas e cortinas por varetas de madeira, plástico ou acrílico e dá outras
providências.
Data de designação: 11/3/2010
PL 7.148/2010 - EDMAR MOREIRA - dispõe sobre o tempo máximo de espera para
realização de procedimentos médicos nas unidades da rede pública de saúde e dá
outras providências.
Data de designação: 23/6/2010

Relator: Deputado Vital do Rêgo Filho
PFC 35/2007 - IVAN VALENTE - propõe que a comissão de defesa do consumidor,
fiscalize o ministério da defesa, a agência nacional de aviação civil - anac e a
infraero aeroportos brasileiros, em sua atuação de controle, administração e
segurança do transporte aéreo de passageiros e suas relações com as empresas
aéreas.
Data de designação: 17/3/2010
PL 6.964/2010 - SENADO FEDERAL - altera a lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, com a
redação dada pela medida provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, para
tornar obrigatória a existência de contratos escritos entre as operadoras e seus
prestadores de serviços.
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Data de designação: 13/4/2010
PL 7.680/2010 - ANTÔNIO ANDRADE - dispõe sobre a obrigatoriedade de leite nos
cardápios de restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares.
Data de designação: 19/8/2010

Relator: Walter Ihoshi
PL 6.590/2006 - PAULO PIMENTA - modifica a lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
proibindo a cobrança de assinatura por pontos adicionais instalados no domicílio do
assinante de serviço de tv a cabo.
Data de designação: 18/3/2010
PL 4.903/2009 - DR. TALMIR - institui o sistema nacional de certificação da
produção da agricultura familiar e cria o selo de qualidade da produção da
agricultura familiar.
Data de designação: 16/6/2010
PL 6.523/2009 - JOÃO DADO - obriga os fornecedores de bens e serviços a fixar
data e turno para a entrega dos produtos ou realização dos serviços aos
consumidores, e dá outras providências.
Data de designação: 11/3/2010

Relator: Deputado Zé Gerardo
PL 6.664/2009 - EDMAR MOREIRA - institui a obrigatoriedade de inclusão da placa
alfanumérica na publicação de qualquer anúcio de venda ou troca de veículo
automotor usado
Data de designação: 11/3/2010
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9 – A COMISSÃO NA IMPRENSA

Anatel aponta trapaças na banda larga
Correio Braziliense; 26/03/2010
Disposta a mudar sua imagem de defensora das empresas, a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) resolveu agir para barrar uma farra que
vinha lesando muita gente. Determinou que, a partir de 1º de junho, as operadoras
de celular serão obrigadas a informar, em suas campanhas publicitárias, a
velocidade de conexão efetivamente entregue aos usuários de banda larga móvel.
Hoje, as companhias enganam os consumidores. Vendem um megasserviço, mas os
compradores não têm acesso a sequer 10% do que foi oferecido. Não foi à toa,
portanto, que a Anatel registrou uma explosão do número de reclamações de
clientes que não conseguem receber a taxa de transferência contratada para a
internet móvel e foi obrigada a enviar um ofício a todas as prestadoras com a
determinação.
“As empresas têm, necessariamente, que exibir na propaganda exatamente o
que está no contrato de prestação de serviço. As cláusulas quanto à taxa de
transmissão, as situações de variações, tudo deve estar transparente nas peças
publicitárias”, disse Bruno Ramos, gerente de Comunicação Móvel da Anatel,
durante audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados. Normalmente, explicou ele, as operadoras vendem na propaganda
determinada velocidade para acesso à internet, mas colocam em letras miúdas que
ela só garante 10% da taxa de transferência prometida. Ou seja, não dão ênfase a
essa informação para o cliente. “Então, se a operadora só pode vender 10 abacates,
que diga que só está vendendo 10 abacates”, frisou. “Que mal que tem nisso?”
Ramos observou que, em relação aos contratos firmados entre empresas e
consumidores não há nada de errado, estão corretos do ponto de vista jurídico, pois
trazem a ressalva da taxa de oscilação do serviço. O problema, de fato, é a
publicidade (1) enganosa. “Enviamos cópia do ofício para o Conar (Conselho de
Autorregulamentação Publicitária). As empresas terão que adaptar as peças. O
contrato fala tudo, mas o sujeito não lê. Ele compra pela peça”, destacou.
O técnico garantiu que a Anatel será rigorosa na fiscalização nas peças
publicitárias das operadoras. E, num segundo momento, passará a analisar se as
velocidades de taxa de transferência prometidas estão razoáveis. Procurada, a TIM
informou que cumpre as normas em vigor da Anatel. Quanto à nova
regulamentação, a operadora informou que respeitará o prazo determinado pela
agência. A Vivo informou que observa a regulamentação que ampara os direitos do
consumidor no Brasil. Oi e a Claro optaram por não comentar o assunto.
1 - Sem gato por lebre
O compromisso de as empresas de telefonia informarem aos usuários
exatamente o que estão comprando está previsto desde o início da regulamentação
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do Serviço Móvel Pessoal (SMP) feita pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel). A clientela deve estar ciente dos seus direitos e insistir para que a agência
faça prevalecer o não só as regras do setor, mas também o Código de Defesa do
Consumidor.
Telefônicas ferem competição
A Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, emitiu
parecer recomendando que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
condene as operadoras de telefonia móvel Tim, Vivo e Claro pela cobrança de
valores abusivos de suas concorrentes para conectar um telefone a outro. O objetivo
da conduta, considerada anticompetitiva pelos técnicos da SDE, era elevar os custos
das rivais, prejudicando a livre concorrência e, em última análise, o próprio
consumidor. O Cade não é obrigado a seguir o entendimento da secretaria.
A tarifa de interconexão é cobrada pela ligação de aparelhos celulares entre
operadoras diferentes, o que viabiliza a criação do sistema geral de telefonia. O valor
é embutido na conta de todos que têm telefones pós-pagos e nos cartões pré-pagos.
A SDE concluiu que os preços eram abusivos depois de compará-los com os
cobrados entre as empresas de telefonia fixa. Se condenadas por infração à ordem
econômica, as companhias podem ter que pagar multa de 1% a 30% do valor do
faturamento em 2007.
O processo teve início com a reclamação de quatro concorrentes, entre elas a
GVT. Os técnicos sugeriram o arquivamento em relação à Oi, também investigada,
por não encontrarem o mesmo comportamento anticoncorrencial. A acusação de
formação de cartel foi desconsiderada.
___________________________________________________________________
Câmara analisa indenização por atraso em voo no Brasil
Folha de São Paulo 30/04/2010
Câmara dos Deputados deve começar a analisar nos próximos dias projeto de
lei do governo federal que cria uma indenização de 50% sobre o valor da passagem
aérea quando houver cancelamento de voos, atraso da decolagem superior a duas
horas ou recusa da companhia em embarcar o passageiro. Hoje, a indenização por
atrasos não tem previsão legal.
O projeto acaba de chegar à Comissão de Defesa do Consumidor, uma das
quatro comissões da Casa por onde o projeto deverá tramitar antes de ir ao Senado
(caso seja aprovada). A proposta traz situações em que a indenização não se aplica,
como cancelamento por "motivo de força maior, caso fortuito ou exercício regular de
poder da polícia" e se a companhia embarcar o cliente em outro voo na data
escolhida por ele.
A assistência ao passageiro -hotel, alimentação, reembolso da passagem e
embarque em outro voo- só é exigível hoje das empresas após quatro horas de
atraso. A partir de junho, porém, segundo uma resolução da Anac (Agência Nacional
de Aviação Civil), as companhias aéreas deverão oferecer alimentação nos casos de
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demora superior a duas horas, além de acesso a telefone e internet nos atrasos
maiores que uma hora.
Os passageiros ainda terão direito a viajar no primeiro voo disponível da
empresa quando o atraso superar 30 minutos.
_________________________________________________________________________________

Projeto de lei na Câmara dos Deputados prevê multa por atraso na entrega
Folha de São Paulo; 02/05/2010
Contra a demora na entrega -maior reclamação de compradores de imóvel na
planta-, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende
estabelecer como indenização uma multa, por mês de atraso, equivalente ao aluguel
de uma unidade semelhante à que estiver sendo adquirida.
O projeto nº 3.019/2008 aguarda parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, "onde espero vê-lo aprovado ainda neste ano", disse seu
autor, o deputado Antonio Bulhões (PRB-SP), à Folha.
Atualmente, os contratos em geral estabelecem uma carência de seis meses,
ou 180 dias, para as construtoras em relação à data de entrega prevista. "Algumas
construtoras colocam 180 dias úteis", alerta o advogado Tiago Antolini, diretor da
AMM (Associação dos Mutuários e Moradores das Regiões Sul e Sudeste do Brasil).
Vencido esse prazo de carência, Antolini lembra que o mais comum é os
documentos estipularem 0,5% ao mês durante o período de atraso excedente. "É
preciso checar se há essa cláusula [no contrato]", ensina.
Para o cálculo do valor da multa na nova legislação, a Comissão de Defesa
do Consumidor sugeriu tomar como base a média de mercado do preço do aluguel
de imóveis similares na localidade em que se situar o bem comprado.
Outro dispositivo acrescentado ao texto nessa comissão é o de "permitir a
transferência do empreendimento a outra incorporadora em caso de inadimplência
no pagamento da indenização", relata Bulhões. Se o combate ao atraso na entrega
pode ser reforçado com uma nova lei, a precaução em relação a promessas de
venda não cumpridas e defeitos construtivos precisa ser pensada antes das chaves.
Promessas
Com relação às promessas, a recomendação é guardar até folders e anúncios
publicitários -eles servem como prova de itens anunciados que, assim, terão de ser
entregues. Outra dica é pedir ao corretor informações por escrito.
Identificar erros construtivos, por sua vez, costuma pedir o olhar de um
especialista. Dessa forma, antes de se mudar, é indicado fazer uma vistoria
cuidadosa do imóvel com a ajuda de profissionais -encanador e eletricista, por
exemplo.
_________________________________________________________________________________
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Comissão da Câmara rejeita expulsão de aluno que ficar inadimplente por 90
dias
O Globo; 25/05/2010
A Comissão de Defesa do Consumidor rejeitou nesta quarta-feira (26) o
Projeto de Lei 6124/09, do deputado Clóvis Fecury (DEM-MA), que permite à escola
particular desligar o aluno inadimplente após 90 dias sem pagamento da
mensalidade, contados da assinatura do contrato; ou no fim do semestre letivo,
quando o estabelecimento adotar o regime didático semestral.
Atualmente, a Lei da Mensalidade Escolar (9.870/99) prevê o desligamento
anual por inadimplência e permite o semestral apenas nos casos de
estabelecimentos de ensino superior que adotem esse regime. O relator na
comissão, deputado Antonio Cruz (PP-MS), recomendou a rejeição do projeto, por
entender que ninguém fica inadimplente por querer.
- Até pelo próprio constrangimento que o aluno sofre no período que não
consegue honrar o compromisso - diz.
O parlamentar afirmou também que o nível de inadimplência não é alto o
suficiente para comprometer a sobrevivência e lucratividade das instituições de
ensino particulares. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado
pelas comissões de Educação e Cultura; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
__________________________________________________________________________________________

Câmara aprova prazo de até dez dias para ressarcir consumidor por
pagamento indevido
O Globo; 02/06/2010
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), da Câmara de
Deputados, aprovou prazo de até dez dias para que os consumidores sejam
ressarcidos por valores pagos indevidamente. O prazo será contado a partir da data
da entrega da reclamação feita pelo consumidor ao fornecedor. O prazo de dez dias
é resultado de uma emenda aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor ao
Projeto de Lei 3600/08, do deputado Vinicius Carvalho (PTdoB-RJ). A proposta
original determinava o prazo de 24 horas para devolução dos valores pagos de
forma injustificada. Atualmente, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) já
estabelece que o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros. A lei, contudo, não
determina prazo para o ressarcimento.
O texto original do projeto também estabelecia que o ressarcimento ao
consumidor seria efetuado preferencialmente por meio de depósito em conta
corrente ou cheque nominativo. Emenda da Comissão de Defesa do Consumidor
retirou essas preferências. Dessa forma, a definição do modo de ressarcimento será
resultado de negociação entre o consumidor lesado e o fornecedor do produto ou do
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serviço. Como a aprovação foi em caráter conclusivo, o rito de tramitação pelo qual o
projeto não precisa ser votado pelo Plenário, apenas pelas comissões designadas
para analisá-lo.
___________________________________________________________________
Comissão da Câmara aprova criação de tarifa sobre passagens aéreas
O Globo; 08/07/2010
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou na última quartafeira, 7/7, projeto que cria uma tarifa de 0,5% sobre o preço das passagens aéreas
para subsidiar as linhas aéreas regionais. Foi aprovado o substitutivo do relator,
deputado Leo Alcântara (PR/CE), ao PL 5994/09, do deputado Marcelo Teixeira
(PR/CE).
No texto aprovado, o relator especifica que o adicional incidirá sobre bilhetes
de voos domésticos e internacionais que partirem do Brasil. Alcântara também
determina que os recursos deverão beneficiar apenas rotas regionais regulares. O
substitutivo estabelece ainda que o subsídio será dado de acordo com a
acessibilidade e o volume de tráfego de cada cidade, por prazo determinado e com
base no número de passageiros transportados.
Linhas regionais
Pelo projeto, são consideradas linhas regionais as que interligam duas
localidades das regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste – pelo menos uma delas
tem de ser classificada como de baixo ou médio potencial de tráfego. Marcelo
Almeida explica que, até os anos 90, havia um adicional de 3% sobre os preços das
passagens aéreas, que era destinado ao apoio às linhas regionais. Com a mudança
no critério de distribuição de linhas e o questionamento judicial da cobrança, a tarifa
foi extinta. O resultado, afirma o deputado, foi a diminuição do número de linhas
regionais.
___________________________________________________________________
TAM, GOL e WebJet garantem que não haverá caos aéreo
O Globo; 15/12/2010
As três maiores empresas aéreas do país (TAM, Gol e Webjet) garantiram
nesta quarta-feira ao Congresso Nacional, em audiência pública conjunta das
comissões de Defesa do Consumidor e de Viação de Transportes, que não haverá
caos no setor aéreo durante as festas de fim de ano, como em 2007. Porém,
representantes dos sindicatos de aeroviários e aeronautas confirmaram a
possibilidade de paralisação no dia 23 e admitiram que a greve pode prejudicar os
trabalhos.
- Movimento e fila, vai haver, sim. Espero que não haja problemas. Estamos
trabalhando para isso. Mesmo assim, é bom os passageiros chegarem com duas
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horas de antecedência ao aeroporto e, se possível, fazerem logo o check-in
eletrônico – disse Fernando Sporleder, vice-presidente de operações da Webjet.
As companhias afirmaram ter tomado as providências para garantir o
transporte dos passageiros, sem cancelamentos e atrasos. A Webjet, por exemplo,
disse que já tem disponíveis duas aeronaves de reserva e tripulação. A Gol, que
imagina que o fluxo de passageiros no fim de ano, seja o mesmo da Semana Santa,
também afirmou que os seus sistemas estão preparados. A TAM diz não haver
riscos.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) garantiu que a fiscalização está
apertada, e citou como exemplo disso que o volume de multas saltou do patamar de
R$ 700 mil em 2007, ano da crise do caos aéreo, para mais de R$ 15 milhões até o
dia 31 de outubro deste ano.
-Todo o planejamento do setor foi feito voltado para isso. Teremos 120
funcionários administrativos da Anac que serão deslocados para os principais
aeroportos para prestar atendimento. E fiscalização está bem mais rigorosa. Quem
não cumprir as regras, poderá ser multado e ter as vendas de bilhetes suspensas,
como aconteceu recentemente – afirmou o diretor de Operações de Aeronaves da
Anac, Carlos Eduardo Pellegrino.
As áreas admitiram que existe um grande gargalo de mão de obra nos setor:
faltam pilotos e mecânicos. Até os motoristas dos carrinhos de bagagem estão
deixando as empresas, de olho nas vagas de motoristas de ônibus, que pagam
melhor.
Durante a sessão, os deputados presentes cobraram responsabilidade das
companhias aéreas. Dados apresentados pela diretora-substituta do Departamento
de Proteção e Defesa ao Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça, Laura Shertel
Mendes, mostram que, até o final de outubro deste ano, os Procons de 24 estados
receberam nada menos que 4.500 queixas contra as empresas aéreas. A campeã é
a TAM, com 51,52% do total. A Gol vem em seguida, com 20%. A Webjet teve 8%. A
Comissão de Defesa do Consumidor decidiu encaminhar à Anac um ofício em que
solicita a participação de representante do DPDC para cuida dos direitos do
consumidor nas próximas reuniões com as empresas aéreas.
Para evitar o caos aéreo neste fim de ano nos aeroportos brasileiros, a
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fechou um acordo com as companhias de
aviação, proibindo a prática de overbooking entre 17 de dezembro e 3 de janeiro.
Com isso, as empresas não poderão vender mais passagens do que o número de
assentos disponíveis nos voos.espera-se uma ocupação dos voos entre 90% e 95%.
Serão ao todo cerca de 14 milhões de passageiros viajando em dezembro. As
empresas aéreas esperam altas de até 40% no número de clientes transportados em
relação ao mesmo período de 2009.
___________________________________________________________________
Na Justiça contra a Aneel
Correio Braziliense; 16/12/2010
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O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) entrará na Justiça
contra a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de livrar as
concessionárias da devolução aos consumidores de R$ 7 bilhões que cobraram a
mais na conta de luz entre 2002 e 2009, devido a um erro na fórmula do cálculo do
reajuste anual das tarifas. “Essa decisão foi uma surpresa para nós, especialmente
porque contraria a posição anterior da Aneel, que havia reconhecido o erro de
cálculo e mudado os contratos de concessão”, disse a advogada do Idec Mariana
Ferreira Alves. “Sendo assim, vamos contestar judicialmente, com base no Código
de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida. Estamos apenas esperando a ata
da reunião da agência (realizada na noite de anteontem) para coletar dados e
anexá-los ao processo”, afirmou.
Para Mariana, ao ignorar o direito do consumidor garantido por lei, a Aneel
desrespeitou a Constituição. E, ao favorecer somente as concessionárias, a
autarquia também descumpriu sua missão básica, que é a de proporcionar
condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com
equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. “Não houve equilíbrio na
decisão da Aneel”, disse.
Em meio a cerca de 130 pontos na pauta de uma reunião que se prolongou
até quase a meia-noite de terça-feira, o item sobre a restituição da cobrança
indevida pelas concessionárias de energia elétrica foi o de número 104. Por volta
das 22h30, os cinco diretores acataram, por unanimidade, a recomendação da
Procuradoria da agência, que reforçou a importância de não promover quebra de
contrato ou a restituição de tarifas, recolhidas, segundo ela, em conformidade com a
legislação e os contratos de concessão da época. Hoje, haverá audiência pública na
sede da Aneel para a discussão da revisão tarifária do próximo ciclo.
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, o deputado
federal Cláudio Cajado (DEM-BA) lamentou a decisão da Aneel. “Se o governo não
quer punir as empresas com a devolução do dinheiro recolhido indevidamente,
deveria pagar o consumidor”, afirmou. Cajado foi um dos integrantes da Comissão
Parlamentar de Inquérito das Tarifas de Energia Elétrica, concluída em novembro de
2009, que determinou o ressarcimento aos brasileiros
___________________________________________________________________
Companhias aéreas não planejam e voos atrasam
Valor Econômico; 16/12/2010
Os atrasos nos voos das principais companhias aéreas brasileiras nos últimos
meses decorrem por falta de planejamento das empresas que gera um
descasamento entre a oferta de passagens e a capacidade operacional da estrutura
aeroportuária.
Esta é uma das conclusões a que chegaram os participantes da audiência
pública, ontem, na Câmara dos Deputados, onde estavam representantes das
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aéreas, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da
Justiça (DPDC/MJ), do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) e parlamentares. A
audiência foi marcada devido a sucessivos atrasos e cancelamentos de voos da
TAM, Gole Webjetque, segundo a agência reguladora (Anac), foram motivados
principalmente por excesso da carga horária dos tripulantes.
O Sindicato criticou as empresas por fugirem de um acordo de reajuste de
salário e alertou que pode haver greve no Natal. Os congressistas criticaram as
empresas que atribuíram os atrasos às condições climáticas desse período.
"O governo libera linhas aéreas e voos em excesso e as empresas vendem
mais passagens do que assentos. O governo precisa ser mais criterioso na hora de
permitir novos voos (...) e as empresas precisam respeitar mais os consumidores",
disse o deputado Milton Monti (PR-SP).
A explicação das empresas foi rechaçada por todos. "Quem fará a chuva ser
processada pelos atrasos no país? Essa explicação é cômoda. Nós (deputados)
achamos que esse argumento não convence. Existem outros países que possuem
um clima mais rigoroso que o nosso e não sofrem tantos atrasos", disse o deputado
h1h3Cláudio Cajado (PFL-BA).
Uma das reclamações do DPDC se refere a falta de locais nos aeroportos
para que os passageiros possam registrar reclamações das empresas. "Nos
aeroportos existem locais de check-in, existem locais para venda de passagens e
não existem locais para reclamações", disse Laura Mendes, diretora do DPDC.
Outro problema citado foi a dificuldade das pessoas em conseguir contato por meio
do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
As três principais reclamações foram o acesso ao SAC, a capacidade da
empresa de resolver as reclamações e a dificuldade dos clientes realizarem o
cancelamento das passagens. "Nos últimos atrasos, para deixar de infringir o código
trabalhista, as empresas resolveram infringir o código do consumidor", disse Laura
Mendes.
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