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4 – APRESENTAÇÃO

Em 2009, a Comissão de Defesa do Consumidor, sob a minha presidência,
apreciou um total de 66 projetos e propostas de fiscalização e controle, além de 72
requerimentos. Foram também realizadas 14 audiências públicas e duas
importantes mesas redondas conjuntas com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal.

Acredito que a grande vitória desse ano deveu-se ao fato de nos
debruçarmos detida e profundamente sobre temas há muito reclamados pelo
consumidor. Nesse aspecto, cabe destacar a regulamentação da TV por assinatura
e dos planos de saúde. O PL n° 29/2007, que dispõe sobre a organização e
exploração das atividades de comunicação social eletrônica, e o PL n° 4.076/2001,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e inclui os
procedimentos preventivos no rol dos serviços a serem oferecidos pelas empresas
do setor, ocuparam até sua deliberação final muitos meses de discussão e trabalho
deste colegiado. Dessas longas discussões saíram desta Comissão substitutivos
comemorados e elogiados por todos os órgãos de defesa do consumidor, pois ali
está consolidada toda a nova regulamentação dos planos de saúde e da TV por
assinatura, resultando em uma indiscutível vitória para os consumidores brasileiros.

O PL 7.137/2002, da deputada Zulaiê Cobra, que dispõe sobre as locações
dos imóveis urbanos, não pode ser esquecido, uma vez que a relação locatícia em
shopping centers, além de influir nos preços ao consumidor, tem sido motivo de
disputas entre locatários e os proprietários dos empreendimentos pois não há
qualquer regulamentação legal sobre tal relação, atualmente regida somente pelos
contratos. Apesar de não termos chegado à deliberação final da proposição, a
comissão criou um Grupo de Trabalho para intermediar o diálogo entre as partes e
encontrar as soluções que tornem mais justa essa relação. Antes do término da
sessão legislativa, a comissão aprovou o parecer do dep. Vital do Rêgo Filho ao PL
6.625/2006, de autoria do dep. Osório Adriano. Esse projeto trata de tema similar e
sua aprovação representou um avanço no processo de regulamentação das
locações de imóveis em shopping centers. Entre as conquistas do texto acatado
está a limitação a doze aluguéis por ano, o que atende à justa reivindicação dos
lojistas, muitas vezes obrigados a arcar com até 15 pagamentos anuais.

Outro tema que esteve em pauta e resultou em grande avanço para os
cidadãos foi energia elétrica. Destacamos a aprovação do relatório da Proposta de
Fiscalização e Controle n° 16 - relatado pelo deput ado Chico Lopes – que propunha
o acompanhamento dos atos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
relacionados à revisão e ao reajuste de tarifas de energia elétrica em Pernambuco
desde 2005. Essa proposta teve como principal resultado o reconhecimento, por
parte do Tribunal de Contas da União, de erros nos cálculos das tarifas de energia
em desfavor dos consumidores. Foi devido à pressão desta Comissão que a partir
de fevereiro de 2010 entrou em vigor outra metodologia para fixação de preços das
tarifas de energia. O novo cálculo corrigiu os erros que geraram perdas aos
consumidores. Na prática, isso significa que o consumidor brasileiro deverá ter um
reajuste menor que o programado para 2010 em suas contas de luz, e a diferença
pode chegar a um ponto percentual.
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Quanto ao que foi pago a mais pelos consumidores, o nosso colegiado já
assumiu para 2010 o compromisso de lutar pela devolução do montante pago
indevidamente até 2009 – valores que podem chegar a 7 bilhões de reais.

O Grupo de Trabalho de Tarifas Bancárias realizou reuniões com autoridades
do Banco Central objetivando o aprofundamento das conquistas dos correntistas.
Uma das reivindicações atendidas neste ano foi a exclusão da tarifa de renovação
de cadastro. Continuaremos trabalhando para que os reajustes da tabela de tarifas
sejam feitos no mínimo a cada 12 meses, uma vez que atualmente as taxas são
majoradas a cada 180 dias. O próximo ano será, sem dúvida, de muito trabalho,
pois teremos de acompanhar o andamento dessas importantes conquistas, além de
dar andamento às importantes proposições em tramitação nessa comissão.

Preocupada também com a transparência legislativa, a Comissão informou
diariamente ao público, por meio da sua página na internet, as notícias mais
importantes relacionadas ao tema, bem como disponibilizou todas as informações a
respeito dos trabalhos desenvolvidos, o que parece ter tido grande aceitação por
parte do internauta pois foram registrados 36.719 acessos à página da CDC no ano
de 2009.

Sendo a defesa do consumidor motivo não só de orgulho, mas também de
imensa responsabilidade para qualquer parlamentar, nossa Comissão não poderia
se furtar de contribuir ainda mais para a difusão desse direito tão imprescindível. É
nesse sentido que criamos uma cartilha “Consumidor – As Últimas Conquistas”,
englobando as últimas conquistas do consumidor brasileiro, em linguagem simples e
didática, de modo a permitir o pleno entendimento a qualquer leigo no assunto.

Assim, deixarei a presidência com a sensação de dever cumprido e orgulhosa
de presidir um colegiado capaz de produzir resultados tão importantes para o
consumidor brasileiro. Agradeço aos meus pares pela participação atuante nos
trabalhos e a toda a equipe da Comissão de Defesa do Consumidor, sem a qual não
conseguiria realizar essa função que tanto me gratificou.

Por fim, não posso deixar de desejar sucesso a quem me suceder, esperando
que o caminho até aqui trilhado seja seguido com empenho na luta pelos direitos
dos consumidores.

Atenciosamente,

DEPUTADA ANA ARRAES
Presidenta
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6 - PROPOSIÇÕES APRECIADAS

6.1. PROJETOS E PROPOSTAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROL E

Projeto de Lei n° 62/2003 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - Acrescenta o
inciso XVI-A ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências".
Nova ementa da Redação Final: Acrescenta o inciso XVII ao art. 51 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:
Anula a cláusula contratual que inclui automaticamente o consumidor como sócio de
qualquer sociedade comercial ou em sociedade em conta de participação.
Aprovado o parecer da Relatora, Dep. Ana Arraes (PS B-PE), favorável às
emendas nºs 1/08 e 2/08 do Senado Federal ao PL nº 62/2003, em 25/03/09.

Projeto de Lei n° 2.607/2007  – do Sr. Pepe Vargas - Faculta ao segurado, nos
contratos de seguros de automóveis, a escolha do prestador de serviços de reparos
do veículo sinistrado.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Abela rdo Camarinha (PSB-SP),
em 01/04/09.

Projeto de Lei n° 4.557/2008  - do Senado Federal - Altera o art. 39 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências, para classificar como prática abusiva a disponibilidade de
crédito por meio de remessa ao consumidor de cartão de crédito não solicitado".
Aprovado o parecer da Relatora, Dep. Ana Arraes (PS B-PE), favorável a este, e
contrário aos Pls nºs 2.044/2007, 2.985/2008 e 219/ 2007, apensados, em
20/05/09.

Projeto de Lei n° 7.188/2006  – do Sr. Enio Bacci - Determina a inclusão obrigatória
de informações claras e precisas, nas embalagens, sobre a utilidade de todos os
medicamentos.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável do Relator, Dep.
Celso Russomanno (PP-SP), com emenda, em 27/05/09.

Projeto de Lei n° 3.397/2008  – do Sr. Davi Alcolumbre - Institui a obrigatoriedade
de afixação de placa indicativa em brinquedo ou equipamento de parques de
diversão e de parque temático.
Aprovado o parecer da Relatora, Dep. Tonha Magalhãe s (PR-BA), favorável a
este e à emenda 1/2008, com substitutivo, em 27/05/ 09.

Projeto de Lei n° 3.562/2008  – do Sr. Filipe Pereira - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências.
Explicação da Ementa:
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Veda a veiculação de anúncios classificados que não incluam o preço do produto ou
serviço oferecido, incluindo a locação de bem imóvel.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável do Relator, Dep.
João Carlos Bacelar (PR-BA), com substitutivo, em 2 7/05/09.

Projeto de Lei Complementar n° 106/2007 - da Comissão de Legislação
Participativa - Acrescenta novos parágrafos ao art. 17 da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, para equiparar as administradoras de cartão de crédito às
instituições financeiras.
Aprovado o parecer vencedor do Relator, Dep. Celso Russomanno, favorável a
este e ao PLP n° 392/2008, apensado, com substituti vo, e contrário ao PLP n°
112/2007, apensado, em 03/06/09.

Projeto de Lei n° 3.920/2008  – do Senado Federal - Altera o art. 320 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro",
para incluir as atividades de salvamento e resgate no trânsito entre as destinações
possíveis dos recursos arrecadados com as multas de trânsito.
Aprovado o parecer do Relator, Dep. José Carlos Ara újo (PR-BA), favorável a
este, e contrário aos Pl´s n°s 744/2003, 1.365/2003 , 5.411/2005, 6.628/2006,
6.948/2006, 1.128/2007, 4.191/2008, 3.270/2004, 3.451/2004, 3.856/2004,
4.016/2004, 7.504/2006, 2.576/2007, 2.884/2008, 698/2007, 2.977/2008,
3.008/2008, 279/2003, ao PL 3.052/2004 e 4.292/2008, apensados, em 03/06/09.

Projeto de Lei n° 1.416/2007  – do Sr. Barbosa Neto - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de se expressar as dimensões de produtos no sistema métrico
decimal e dá outra providências.
Aprovado o parecer favorável da Relatora, Dep. Ana Arraes (PSB-PE), com
emenda, em 17/06/09.

Projeto de Lei n° 4.289/2008  – do Sr. Dr. Talmir - Insere parágrafo único no art. 31
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outra providências."
Explicação da Ementa:
Estabelece que as informações constantes dos rótulos de produtos alimentícios
deverão ser escrito em letra com o tamanho mínimo de 16 e fonte no modelo "Arial",
destacando em negrito as advertências.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável do Relator a
este, Dep. Antonio Cruz (PP-MS), e à emenda 1/2008 da CDC, em 17/06/09.

Projeto de Lei n° 1.540/2007 – do Sr. Jorginho Maluly - Dispõe sobre o serviço de
atendimento ao consumidor.
Explicação da Ementa:
Determina que o fornecedor só possa enviar  correspondência de publicidade aos
consumidores que desejam recebê-las através de mala direta.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Dimas  Ramalho (PPS-SP), com
substitutivo, em 05/08/09.
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Projeto de Lei n° 4.452/2008  – do Sr. Humberto Souto - Altera o art. 6º da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, obrigando os prestadores de serviços de
concessões e permissões públicas a participarem de cursos e normas de
atendimento ao consumidor.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável do Relator, Dep.
Felipe Bornier (PHS-RJ), em 05/08/09.

Proposta de Fiscalização e Controle n° 56/08 – do Sr. Ciro Nogueira - Propõe que
a Comissão de Defesa do Consumidor requeira ao Tribunal de Contas da União
(TCU) auditoria nos procedimentos e na metodologia dos reajustes tarifários anuais
(RTA) e das revisões tarifárias periódicas (RTP) da Companhia Energética do Piauí
(CEPISA), autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Aprovado o Relatório Prévio favorável do relator, D ep. Chico Lopes, em
05/08/09.

Projeto de Lei n° 6.660/2006  – da Sra. Sandra Rosado - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de equipamento e farmácia básica de reanimação, por parte das
clinicas que realizam cirurgias, e dá outras providências.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável da Relatora,
Dep. Tonha Magalhães (PR-BA), em 12/08/09.

Projeto de Lei n° 2.533/2007 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - Obriga a
rescisão de todos os contratos de seguros acessórios ou vinculados a cartão de
crédito ou de débito, quando solicitado o cancelamento do respectivo cartão pelo
seu titular e dá outras providências.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer do Relator, Dep. Filipe
Pereira, favorável a este e à emenda 1/2009 da CDC,  apresentada a ele, com
substitutivo, e à emenda ao substitutivo nº 1/2009,  em 12/08/09.

Projeto de Lei n° 2.809/2008  - do Sr. Silas Câmara - Modifica a Lei nº 9.472, de 16
de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT, para incluir, como direito
do usuário de telecomunicações o questionamento de débitos lançados em conta
telefônica.
Aprovado o parecer da Relatora, Dep. Tonha Magalhãe s (PR-BA), favorável a
este, e ao PL 4.465/2008, apensado, com substitutiv o, em 12/08/09.

Projeto de Lei n° 3.097/2008 – do Sr. Arnon Bezerra - Obriga os Conselhos
Profissionais a disponibilizar lista de membros sob os quais pesam sindicância,
inquérito ou processos na Justiça em decorrência de suas atividades profissionais.
 Aprovado o parecer contrário do Relator, Dep. Vini cius Carvalho (PTdoB-RJ),
em 12/08/09.

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.564/2009  – da Sra. Ana Arraes - Susta a
aplicação do inciso V da Carta-Circular nº 3.295, de 1º de fevereiro de 2008, do
Departamento de Normas do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil.
Explicação da Ementa:
Susta a cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada.
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Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Filip e Pereira (PSC-RJ), em
12/08/09.

Projeto de Lei n° 29/2007  – do Sr. Paulo Bornhausen - Dispõe sobre a organização
e exploração das atividades de comunicação social eletrônica e dá outras
providências.
Aprovado o parecer do Relator, Dep. Vital do Rêgo F ilho (PMDB-PB),
ressalvados os destaques, favorável a este e aos Pr ojetos de Lei nºs 70/2007,
332/2007 e 1.908/2007, apensados, e às Emendas nºs 1/2008, 5/2008, 9/2008,
10/2008, 13/2008, 14/2008, 15/2008, 16/2008, 18/2008, 19/2008, 20/2008, 21/2008,
22/2008, 23/2008, 24/2008, 25/2008, 27/2008, aprese ntadas aos projetos, com
substitutivo, e contrário às de nºs 2/2008, 3/2008,  4/2008, 6/2008, 7/2008,
8/2008, 11/2008, 12/2008, 17/2008 e 26/2008; e favo rável às emendas
apresentadas ao substitutivo de nºs 1, 3, 6, 8, 11,  26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 45,
48, 50, 52, 55, 57, 59, 62, 64, 81, 84, 86, 96, 101, 102, 105 e 107, de 2009; pela
aprovação parcial das emendas 4, 21, 23, 30, 33, 39 , 41, 42, 47, 54, 61, 83, 88,
94, 104, de 2009; e contrário às  emendas 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24,
25, 27, 28, 29, 31, 37, 43, 44, 46, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99,
100, 103, 106, 108, de 2009, na forma do novo subst itutivo, em 19/08/09.

Projeto de Lei n° 2.663/2003  – do Sr. Sandro Mabel - Obriga os fabricantes de
produtos que contenham lactose a informar essa característica, no rótulo ou
embalagem.
Aprovado o parecer favorável , com complementação d e voto, da Relatora,
Dep. Tonha Magalhães (PR-BA), com emendas, em 19/08 /09.

Projeto de Lei n° 3.358/2008  – do Sr. Vic Pires Franco - Altera o art. 18 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, para inserir novo parágrafo que dispõe sobre
vinculação de garantia na aquisição de produto de consumo durável ou não durável
mediante financiamento
Aprovado o parecer favorável, com complementação de  voto, do Relator, Dep.
Vinicius Carvalho (PTdoB-RJ), com substitutivo, em 19/08/09. O Deputado
Celso Russomanno apresentou voto em separado.

Projeto de Lei n° 3.836/2008 – do Sr. Valdir Colatto - Obriga os fornecedores de
produtos e de serviços a darem o troco das frações da unidade do Sistema
Monetário Nacional em moeda metálica.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Elism ar Prado (PT-MG), com
substitutivo. Em 19/08/09.

Projeto de Lei n° 4.894/2009 – do Sr. Nelson Bornier - Torna obrigatório a
disponibilização do Código de Defesa dos Direitos do Consumidor, para consulta,
pelos estabelecimentos comerciais e dá outras providências.
Aprovado o parecer favorável, com emenda, nos termo s da reformulação de
voto do Relator, Dep. Elizeu Aguiar (PTB-PI), em 19 /08/09. O Deputado Celso
Russomanno apresentou voto em separado.
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Projeto de Lei n° 5.050/2009  – do Sr. Felipe Bornier - Torna obrigatório a
divulgação de tabela de preços dos seus serviços, pelas prestadoras de serviços de
telefonia, de fornecimento de água, gás e energia elétrica, e dá outras providências.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Júlio  Delgado (PSB-MG), em
19/08/09.

Projeto de Lei n° 6.454/2005  – do Sr.Milton Monti - Obriga as aeronaves a
portarem equipamentos de primeiros socorros e dá outras providências.
Aprovado o parecer do Relator, Dep. Elismar Prado ( PT-MG), favorável a este e
ao Pl n° 2.529/2007, apensado, com emendas, em 26/0 8/09.

Projeto de Lei n° 1.390/2007 – do Sr. Celso Russomanno - Dispõe sobre as
sacolas oferecidas gratuitamente pelo fornecedor ao consumidor final para
embalagem ou reembalagem de produtos e dá outras providências.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável do Relator, Dep.
Elismar Prado (PT-MG), com emendas, em 26/08/09.

Projeto de Lei n° 2.822/2008  – da Sra. Manuela D'ávila - Altera os arts. 283 e 302
da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro
de Aeronáutica, para dispor sobre a publicidade da Apólice ou Certificado de
Seguro.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável do Relator, Dep.
Ricardo Tripoli (PSDB-SP), em 16/09/09.

Projeto de Lei n° 4.769/2009  - do Sr. Germano Bonow - Estabelece as
características das embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos
hortícolas "in natura".
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Ricar do Tripoli (PSDB-SP), com
emendas, em 16/09/09.

Projeto de Lei n° 1.014/2003 – do Sr. Ricardo Izar - Dispõe sobre a identificação e
os padrões de qualidade da água adicionada de sais e envasamento para
comercialização.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. José Carlos Araújo (PR-BA),
com substitutivo, em 23/09/09.

Projeto de Lei n° 5.257/2009 da Sra. Eliene Lima - Dispõe sobre a informação da
data de validade dos produtos em promoção em supermercados e estabelecimentos
assemelhados.
Aprovado o parecer favorável da Relatora, Dep. Ana Arraes (PSB-PE), em
23/09/09.

Projeto de Lei n° 4.076/2001  – do Sr. Henrique Fontana - Altera a Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde" incluindo os procedimentos preventivos no rol dos serviços a serem
oferecidos pelas empresas do setor.
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Aprovado, com complementação de voto, na forma do s ubstitutivo, o parecer
do Relator, Dep. Cezar Silvestri (PPS-PR), favoráve l a este e aos Pl´s n°s
4.078/2001, 4.367/2001, 4.469/2001, 4.570/2001, 71/2003, 311/2003, 1.603/2003,
1.777/2003, 2.934/2004, 3.940/2004, 7.600/2006, 756/2007, 4.844/2001, 1.349/2003
e 4.393/2008, apensados, com substitutivo, e contrá rio aos Pl´s n°s 7.267/2002,
156/2003, 2.474/2003, 3.058/2004, 4.632/2004, 6.510/2006, 1.942/2007,
2.901/2008, 5.024/2009, 5.143/2009, 7.389/2002, 4.075/2004 e 582/2007,
apensados, em 28/10/09.

Projeto de Lei n° 5.327/2009  – do Sr. Paulo Roberto - Torna título executivo
decisão de órgão de defesa do consumidor.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Felip e Bornier (PHS-RJ), em
28/10/09.

Proposta de Fiscalização e Controle n° 92/09 – do Sr. Chico Lopes - Propõe que
a Comissão de Defesa do Consumidor realize ato de fiscalização e controle, com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, na Geap - Fundação de Seguridade Social,
a fim de verificar a aplicação dos recursos por ela recebidos destinados à
assistência à saúde do servidor público federal ativo ou inativo e de seus familiares.
Aprovado o Relatório Prévio favorável do relator, D ep. Celso Russomanno, em
28/10/09.

Projeto de Lei n° 573/1995  – do Sr. Júlio Redecker - Dispõe sobre o certificado de
garantia de quilometragem rodada de pneus novos para carros de passeio e dá
outras providências.
Aprovado o parecer do Relator, Dep. Walter Ihoshi ( DEM-SP), contrário a este
e às emendas 1/1995, 2/1995, 3/1995, 4/1995, 5/1995 , 6/1995, 7/1995, 8/1995 e
1/2007, em 04/11/09.

Projeto de Lei n° 1.165/1999 - do Poder Executivo -  Altera dispositivo da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e estabelece a obrigatoriedade de as
concessionárias de serviços públicos oferecerem ao consumidor e ao usuário datas
opcionais para o vencimento de seus débitos.
Nova ementa da redação final: Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
estabelecendo a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços públicos
oferecerem ao consumidor e ao usuário datas opcionais para o vencimento de seus
débitos, e revoga a Lei nº 9.791, de 24 de março de 1999.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Celso  Russomanno, com
emendas, em 04/11/09.

Projeto de Lei n° 2.986/2008 - do Sr. Vinicius Carvalho - Veda a inscrição de nome
de consumidor de serviço público em cadastro de restrição ao crédito.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável do Relator, Dep.
Ricardo Tripoli (PSDB-SP), em 04/11/09. Apresentou voto em separado o
Deputado José Carlos Araújo.
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Projeto de Lei n° 3.530/2008  – do Sr. Mendonça Prado - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de tampa especial de segurança, pelos fabricantes,
em embalagens de produtos químicos, de limpeza e de remédios.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer do Relator, Dep. Elizeu
Aguiar, favorável a este e à emenda apresentada na Comissão, com
substitutivo, em 04/11/09.

Projeto de Lei n° 4.571/2008  – do Senado Federal - Dispõe sobre o benefício do
pagamento de meia-entrada, para estudantes e idosos, em espetáculos artísticos-
culturais e esportivos.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Chico  Lopes (PCdoB-CE), com
emendas, em 04/11/09.

Projeto de Lei n° 5.170/2009  – do Sr. Antonio Carlos Chamariz - Proibe a cobrança
de adicional de deslocamento nos serviços de telefonia móvel.
Aprovado  o parecer favorável do Relator, Dep. Fili pe Pereira (PSC-RJ), com
substitutivo, em 04/11/09.

Projeto de Lei n° 5.368/2009  – do Sr. Sandro Mabel - Dispõe sobre a obrigação de
os laboratórios farmacêuticos inserirem nos rótulos dos medicamentos alerta sobre
a existência da lactose na composição de seus produtos.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Anton io Cruz (PP-MS), em
04/11/09.

Projeto de Lei n° 2.358/2003 – do Sr. Cezar Silvestri - Proíbe a importação,
circulação, comercialização e consumo de carne e derivados que contenham
substâncias com propriedades anabolizantes, usadas em animais de abate para
consumo humano, conforme especifica.
Aprovado o Parecer do Relator, Dep. Antonio Cruz, f avorável, com a adoção
da emenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico,  Indústria e
Comércio, em 18/11/09.

Projeto de Lei n° 2.741/2003 – do Sr. Luis Carlos Heinze - Altera a Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor
sobre mensagem de advertência impressa na embalagem dos produtos de telefonia
celular comercializados no País.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer do Relator, Dep. Filipe
Pereira (PSC-RJ), favorável a este e aos Pl´s n°s 4 .141/2004 e 4.196/2004,
apensados, com substitutivo, em 18/11/09. Apresento u voto em separado o
Deputado Dr. Nechar.

Projeto de Lei n° 3.019/2008  - do Sr. Antonio Bulhões - Acrescenta parágrafo ao
art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que "Dispõe sobre o
condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias".
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável do Relator, Dep.
Vital do Rêgo Filho (PMDB-PB), com substitutivo, em  18/11/09.
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Projeto de Lei n° 3.574/2008 – do Senado Federal -  Acrescenta inciso XVII ao art.
51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, para considerar abusiva a cláusula contratual
que obrigue o consumidor a pagar pela emissão do carnê de pagamento ou do
boleto bancário.
Aprovado o parecer do Relator, Dep. Cezar Silvestri  (PPS-PR), favorável a este
e aos Pl´s n°s 2.582/2007, 3.201/2008, 3.294/2008 e  2.558/2007, apensados, com
substitutivo, em 18/11/09.

Projeto de Lei n° 4.165/2008 – do Sr. Dr. Talmir - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o
atendimento ao usuário nos órgãos ou entidades executivos de trânsito.
Aprovado, com complementação de voto, o parecer fav orável do Relator, Dep.
Dr. Nechar (PV-SP), em 18/11/09.

Projeto de Lei n° 4.841/2009 – do Sr. Dimas Ramalho - Cria o Sistema Nacional de
Controle de Acidentes de Consumo - Sinac.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. José Carlos Araújo (PR-BA), em
18/11/09.

Projeto de Lei n° 5.389/2009  - do Sr. Jovair Arantes - Acrescenta o § 7º ao art. 1º
da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, vedando a cobrança de taxa pela
realização de prova ou atividade de avaliação de aprendizagem em segunda
chamada.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Filip e Pereira (PSC-RJ), em
18/11/09.

Projeto de Lei n° 5.765/2009 -da Comissão De Legislação Participativa - Altera a
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obrigar a qualificação do fornecedor.
Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Elism ar Prado (PT-MG), com
emenda, em 18/11/09.

Projeto de Lei n° 2.643/2007  – do Sr.Carlos Alberto Canuto - Altera a Lei nº 9.847,
de 26 de outubro de 1999, para estabelecer multa com o objetivo de punir as
empresas que demorarem a repassar as reduções de preços na cadeia econômica
da indústria de combustíveis.
Aprovado o parecer do Relator, Dep. Chico Lopes (PC doB-CE), favorável a
este e ao Pl 4.997/2009, apensado, com substitutivo , em 02/12/09.

Projeto de Lei n° 5.848/2009  – do Sr. Carlos Bezerra - Altera a Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, disciplinando o prazo para registro de consumidor
inadimplente nos serviços de proteção ao crédito.
Aprovado o parecer da Relatora, Dep. Ana Arraes (PS B-PE), favorável a este, à
emenda nº 1/2009, e contrário à emenda nº 2/2009, e m 02/12/09.

Projeto de Lei n° 6.625/2006  – do Sr. Osório Adriano - Dispõe sobre o condomínio
em "shopping-centers".
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Aprovado o parecer do Relator, Dep. Vital do Rêgo F ilho (PMDB-PB), favorável
a este, e contrário ao Pl 1.489/2007, e ao Pl 5.302 /2009, apensados, em
09/12/09.

Projeto de Lei n° 1.508/2007  – do Sr. Felipe Bornier - Obriga a criação de unidade
do Procon nos aeroportos brasileiros, e dá outras providências.
 Aprovado o parecer favorável do Relator, Dep. Júlio  Delgado (PSB-MG), em
09/12/09.

Projeto de Lei n° 3569/2008 – do Sr. Eduardo Cunha - Determina aos
estabelecimentos bancários situados em todo território nacional a instalação de
assentos para os usuários que estiverem no aguardo da vez de serem atendidos
pelo caixa.
Aprovado o Parecer do Relator, Dep. Vital do Rêgo F ilho (PMDB-PB), favorável
a este, ao Pl 4100/2008 e ao Pl 5.033/2009, apensad os, com substitutivo, em
09/12/09.

Projeto de Lei n° 3.411/2008 – do Sr. Giacobo - Dispõe sobre o prazo do seguro de
automóveis.
Explicação da Ementa:
Estabelece a dilatação do prazo do seguro do automóvel pelo período que tenha
permanecido em oficina credenciada para reparos.
Aprovado o parecer reformulado contrário do Relator , Dep. José Carlos Araújo
(PR-BA), em 01/04/09. Apresentou voto em separado o  Deputado Fernando de
Fabinho.

Projeto de Lei n° 1.480/2003  – do Sr. Lincoln Portela - Obriga a divulgação de
advertência sobre obesidade em embalagens de produtos altamente calóricos.
Aprovado o parecer contrário do Relator, Dep. Walte r Ihoshi (DEM-SP), em
29/04/09.

Projeto de Lei n° 3.147/2008 – do Sr. Carlos Bezerra - Obriga a comunicação
escrita, por carta registrada, ao consumidor adquirente de produto ou serviço em
que se constate periculosidade após a sua introdução no mercado de consumo e dá
outras providências.
Aprovado o parecer do Relator, Dep. João Carlos Bac elar (PR-BA), contrário a
este, e favorável ao Pl 3.515/2008, apensado, em 27 /05/09.

Projeto de Lei n° 1.501/2003 – do Sr. Luiz Carlos Hauly - Dispõe sobre a
propaganda comercial voltada para a concessão de empréstimos à pessoa física e
dá outras providências.
Aprovado o parecer do Relator, Dep. Júlio Delgado ( PSB-MG), contrário a este
e à emenda 1/2008, em 17/06/09. Apresentou voto em separado o Deputado
Barbosa Neto.

Projeto de Lei n° 2.015/2007 – do Sr. Edmilson Valentim - Estabelece desconto
aplicável às tarifas de energia elétrica referentes às unidades consumidoras
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enquadradas nas classes residencial e rural situadas em municípios localizados em
uma área circunscrita num raio de cinqüenta quilômetros em torno de usinas
nucleares ou depósitos definitivos de rejeitos radioativos e dá outras providências.
Aprovado o parecer contrário do Relator, Dep. Júlio  Delgado (PSB-MG), em
05/08/09.

Projeto de Lei n° 3.097/2008  – do Sr. Arnon Bezerra - Obriga os Conselhos
Profissionais a disponibilizar lista de membros sob os quais pesam sindicância,
inquérito ou processos na Justiça em decorrência de suas atividades profissionais.
Aprovado o parecer contrário do Relator, Dep. Vinic ius Carvalho (PTdoB-RJ),
em 12/08/09.

Projeto de Lei n° 4.120/2008 – do Sr. Gilmar Machado - Altera a Lei nº 8.723, de 28
de outubro de 2003, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências.
Aprovado o parecer contrário do Relator, Dep. Chico  Lopes (PCdoB-CE), em
04/11/09.

Projeto de Lei n° 4.926/2009  – do Sr. Jorginho Maluly - Dispõe sobre embalagem
de medicamentos genéricos isentos de prescrição médica.
Aprovado o parecer contrário do Relator, Dep. Anton io Cruz (PP-MS),  em
04/11/09.

Projeto de Lei n° 5.379/2009 – do Sr. Paulo Pimenta - Acrescenta o § 6º ao art. 43
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, "que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências", para vedar a criação e manutenção de banco
de dados e cadastro relativos a informações pertinentes à prestação de serviços
educacionais.
Aprovado o parecer contrário do Relator, Dep. Vinic ius Carvalho (PTdoB-RJ),
em 04/11/09.

Projeto de Lei n° 5.056/2009 – do Sr. Fernando de Fabinho - Altera a Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990.
Explicação da Ementa:
Estabelece que o prazo de prescrição relativo à cobrança de dívida do consumidor
tem início na data de vencimento da dívida sendo vedado qualquer atualização da
data.
Aprovado o parecer contrário do Relator,  Dep. Neudo Campos (PP-RR), em
18/11/09.

Projeto de Lei n° 2.807/2008  - do Sr. Silas Câmara - Acrescenta o inciso XIII ao
art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
Explicação da Ementa:
Garante o direito ao serviço de auxílio à lista para informações de códigos de
acesso modificados por motivos a que o assinante não tenha dado causa; a isenção
será de 1 (um)  ano, ou até o novo código constar na lista telefônica.
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Aprovado o parecer contrário do Relator, Dep. Elism ar Prado (PT-MG), em
02/12/09. O Deputado Filipe Pereira apresentou voto  em separado.

Projeto de Lei n° 5.624/2009 – do Sr. Antonio Bulhões - Acrescenta § 6º ao art. 43
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 o não cabimento de indenização por dano moral devido a anotação
irregular em banco de dados e cadastro quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.
Aprovado o parecer contrário da Relatora, Dep. Ana Arraes (PSB-PE), em
02/12/09.
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6.2. REQUERIMENTOS

Nº Req Autor - Ementa Andamento
148/09 EDUARDO DA FONTE - Requer seja realizada

reunião de audiência pública para discutir o preço da
gasolina e do óleo diesel.

Aprovado  em
11/03/2009

149/09 CELSO RUSSOMANNO - Requer a realização de
Audiência Pública para debater a má qualidade dos
serviços prestados ao consumidor por parte da
empresa de telefonia celular Nextel

Aprovado  em
25/03/2009
Realizada   em
29/04/2009

150/09 EDUARDO DA FONTE - Requer seja realizada
reunião de audiência pública nesta Comissão para
discutir os critérios da segunda revisão tarifária
periódica da Companhia Energética de Pernambuco
(Celpe) e de outras Companhias de Energia Elétrica
no Brasil - ciclo 2009/2013.

Aprovado  em
11/03/2009, com a
inclusão de um técnico do
Tribunal de Contas da
União-TCU,
representantes das
empresas AMPLA-RJ,
Energisa-PB e Coelce-
CE; e do Ministério
Público do Rio de
Janeiro.
Realizada  em 15/04/2009

151/09 CHICO LOPES - Requer a realização de Audiência
Pública na Comissão de Defesa do Consumidor para
discutir as diretrizes e políticas da Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC.

Aprovado  em
11/03/2009, incluindo a
discussão das restrições
de vôos para a cidade de
Ilhéus-BA.

152/09 ANA ARRAES - Requer a realização de reunião de
audiência pública para tratar dos elevados custos dos
serviços telefônicos no país.

Aprovado  em
11/03/2009
Realizada  em 16/04/2009

153/09 VINÍCIUS CARVALHO - Requer a realização de
Audiência Pública para debater a liberação de voos
regionais no Aeroporto Santos Dumont.

Aprovado  em
11/03/2009

154/09 FILIPE PEREIRA - Requer realização de audiência
pública com autoridades vinculadas aos setores de
telefonia móvel e cartão de crédito para explicarem o
excesso de reclamações junto aos órgãos públicos de
proteção do consumidor.
 MESA REDONDA COM SENADO

Aprovado  em
25/03/2009
Realizada  em 17/06/2009

155/09 CELSO RUSSOMANNO - Requer encaminhamento de
representação à Secretaria de Direito Econômico, do
Ministério da Justiça.

Aprovado  em
25/03/2009
Enviado em 08/04/2009

156/09 DIMAS RAMALHO - Requer a realização de Audiência
Pública para discutir sobre itens de segurança
obrigatórios nos veículos brasileiros.

Aprovado  em
25/03/2009, com inclusão
do MPF-SP

157/09 JÚLIO DELGADO - Requer Audiência Pública para
Debater a obrigatoriedade da implantação de sistema
antifurto em carros saídos de fábrica e de substituição
dos lacres de placas dos veículos brasileiros.

Aprovado  em
25/03/2009
Realizada  em
06/05/2009
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Nº Req Autor - Ementa Andamento
158/09 ROGÉRIO LISBOA - Requer Audiência Pública para

esclarecimentos sobre o precário atendimento da
empresa NextelL aos usuários de seus serviços.

Aprovado  em
25/03/2009
Realizada  em
29/04/2009.

159/09 CHICO LOPES  - Requer Audiência Pública para
discutir o aumento das mensalidades da Geap Saúde

Aprovado  em
01/04/2009. subscrito
pelo deputado Celso
Russomanno, incluindo a
discussão da qualidade
dos serviços prestados
pela Geap.
Realizada  em
20/05/2009

160/09 EDUARDO DA FONTE  - Requer que seja convidado
e incluído o nome do Sr. CARLOS GILBERTO
FARIAS, Conselheiro do Conselho do
Desenvolvimento Econômico e Social do Governo
Federal - para participar de Audiência Pública
aprovada em 11/03/2009, por meio do Requerimento
nº 150/2009, que trata de assuntos relacionados aos
"Critérios da Segunda Revisão Tarifária Periódica da
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe e de
outras Companhias de Energia Elétrica no Brasil -
Ciclo 2009/2013"."

Aprovado  em
01/04/2009, com a
inclusão de um
representante do
Governo de Pernambuco.
Realizada  em 15/04/2009

161/09 CEZAR SILVESTRI e DIMAS RAMALHO  - Requer a
realização de Audiência Pública, para discussão da
proposta de alteração do cálculo de rentabilidade da
poupança.

Aprovado  em
15/04/2009

162/09 WALTER IHOSHI - Requer Audiência Pública para
debater o PL 7.137/2002, que estabelece normas pra
relação contratual locatícia em “shopping center”.

Aprovado  em
15/04/2009, com a
retirada do Sr. Nabil
Sahyon, Presidente da
Alshop

Realizada   em
12/08/2009

163/09 VINÍCIUS CARVALHO  - Requer a inclusão de
convidado para a Audiência Pública de que trata o
Requerimento 159/09

Apresentação em
02/04/2009

Aprovado  em
15/04/2009

Realizada  em
20/05/2009

164/09 VINÍCIUS CARVALHO  - Requer a realização de
Audiência Pública para debater o PL 757/2003, que
“Proíbe as prestadoras dos serviços móvel celular e
móvel pessoal de utilizarem o serviço de mensagem
para a veiculação de propaganda comercial”.

Aprovado  em
15/04/2009
Realizada  em
03/09/2009
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Nº Req Autor - Ementa Andamento
165/09 FILIPE PEREIRA  - Requer Audiência Pública para

discutir denúncias acerca dos incêncios ocorridos com
os veículos modelo Vectra, da empresa General
Motors do Brasil
Conjunta com Viação e Transporte

Aprovado  em
29/04/2009

166/09 EDUARDO DA FONTE  - Requer seja realizada
reunião de audiência pública nesta Comissão para
discutir o aumento dos medicamentos, recentemente
autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.

Aprovado  em
15/04/2009

167/09 ANA ARRAES  - Requer a realização de reunião de
audiência pública para avaliar a aplicabilidade do
Decreto n° 6.523/2008, que institui novas regras ao s
Serviços de Atendimentos ao Consumidor - Call
Centers.
Conjunta com a Ouvidoria da CD

Aprovação em
08/04/2009

Aprovado  em
15/04/2009

168/09 ANA ARRAES  - Requer a realização de reunião de
audiência pública para debater a nova regulamentação
sobre cartões de crédito e débito.
Mesa  Redonda com Senado Federal

Aprovado  em
15/04/2009
Realizada  em 17/06/2009

169/09 CELSO RUSSOMANNO  - Requer audiência pública
com o objetivo de ampliar as discussões acerca do PL
7.137, de 2002, que altera a Lei nº. 8.245, de 18 de
outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos
imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes.

Aprovado  em
15/04/2009
Realizada  em 12/08/2009

170/09 VINÍCIUS CARVALHO  - Solicita sejam convidados o
Presidente da Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços - Abecs, representantes
do Banco Central do Brasil, do Ministério da Justiça e
do Ministério da Fazenda a comparecer a esta
comissão para prestar esclarecimentos a respeito do
Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamento
no Brasil.
Mesa redonda com Senado Federal

Aprovado  em
15/04/2009
Realizada  em 17/06/2009

171/09 IVAN VALENTE  - Requer a realização de audiência
pública na Comissão de Defesa do Consumidor para
discutir os procedimentos adotados em programas que
ofertam benefícios na compra de medicamentos
mediante fornecimento de dados de pacientes.

Aprovado  em
15/04/2009

172/09 VINÍCIUS CARVALHO  - Solicita seja convidado o
Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- ANVISA para prestar esclarecimentos sobre os
medicamentos similares.

Aprovado  em
29/04/2009, com a
inclusão de representante
de entidade de produtos
similares

Realizada  em
03/06/2009
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Nº Req Autor - Ementa Andamento
173/09 CHICO LOPES  - Requer Audiência Pública na

Comissão de Defesa do Consumidor para debater o
PL 4571/2008  (meia entrada)

Aprovado  em
29/04/2009
Realizada  em
27/05/2009

174/09 CELSO RUSSOMANNO e PEDRO FERNANDES  -
Requer a realização de uma audiência Pública para
apurar as graves irregularidades cometidas pela
Concessionária Volkswagen (Euromar), no Estado do
Maranhão, na comercialização de veículos.

Aprovado  em
29/04/200, subscrito pelo
Deputado Filipe Pereira

175/09 ANA ARRAES  - Requer a realização de audiência
pública para debater a Resolução nº 3.693 do
Conselho Monetário Nacional no sentido de proibir a
cobrança dos clientes, por parte dos bancos e
instituições financeiras, de despesas com emissão de
boletos e carnês.

Aprovado  em
29/04/2009

176/09 VITAL DO REGO FILHO  - Requer a realização de
Audiência Pública para discutir o Projeto de lei nº
6.625, de 2006, que dispõe sobre o condomínio em
"shopping-centers" e seu apenso, o PL nº 1.489, de
2007, que "modifica a Lei nº 8.245, de 18 de outubro
de 1991, dispondo as relações entre empreendedores
e lojistas de shopping-centers.

Realizada   em
12/08/2009

177/09 CEZAR SILVESTRI  - Requer a realização de
audiência pública para tratar de assuntos referentes
aos "Preparativos para enfrentamento de uma possível
introdução da gripe suína no país" conjuntamente com
as comissões de Seguridade Social e Família e
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural .

Aprovado  em  29/04/200
Realizada  em 05/05/2009

178/09 DR. NECHAR  - Requer que esta Comissão
encaminhe ao relator da Medida Provisória 460/09,
recomendação pela rejeição da Emenda nº 73, que
visa possibilitar aos empresários cobrarem dos
consumidores preços superiores quando estes se
utilizarem de cartão de crédito para o pagamento de
suas compras

Aprovado  em
29/04/2009

Enviada em 07/05/2009

179/09 EDUARDO DA FONTE  - Requer seja realizada
reunião de audiência pública nesta Comissão para
discutir o reajuste autorizado pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) para os Planos de Saúde.

Aprovado  em
27/05/2009

180/09 FILIPE PEREIRA  - Requer a criação de Subcomissão
Especial para acompanhar as transações comerciais
de cartão de crédito na economia brasileira

Aprovado  em
03/06/2009

181/09 CARLOS SAMPAIO  - Solicita sejam convidados o Sr.
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
- Anatel, o Diretor Executivo do Procon de São Paulo,
o Ouvidor da Agência Nacional de Telecomunicações -
Anatel e um representante da empresa Telefônica -
Telecomunicações de São Paulo S/A, para fins de

Aprovado  em
20/05/2009, com
alteração para que a
audiência pública seja
conjunta com a Comissão
de Ciência e Tecnologia,
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Nº Req Autor - Ementa Andamento
prestarem esclarecimentos e discutir a possibilidade
de intervenção junto a referida empresa, nos termos
do art. 110, da Lei 9.472/97.

Comunicação e
Informática – CCTCI,
subscrito pelo Deputado
Celso Russomanno.

Realizada  em 08/07/2009

182/09 CHICO LOPES  - Debater a neutralidade da Parcela
“A” nos contratos de concessão de distribuição de
energia elétrica.

Aprovado  em
27/05/2009

Realizada em 09/12/2009

183/09 IVAN VALENTE - Discutir a anunciada aquisição da
empresa Sadia pela Perdigão e suas implicações para
os consumidores brasileiros.

Aprovado  em
27/05/2009
Realizada  em 25/08/2009

184/09 ANA ARRAES - Discutir o direito dos poupadores em
reaver as perdas ocasionadas pela aplicação
inadequada que os bancos deram aos Planos Bresser
e Verão.

Aprovado  em
27/05/2009, com a
inclusão do Ministro da
Fazenda.
Realizada  em
05/08/2009

185/09 ANA ARRAES  - Audiência Pública para se analisar o
impacto das novas regras de tarifas bancárias na
sociedade.
Mesa redonda com o Senado Federal

Aprovado  em
03/06/2009
Realizada  em
19/08/2009

187/09 JOSÉ CARLOS ARAÚJO  - Requer reunião de
audiência pública com os representantes das
entidades, para debater o Projeto de Lei nº 4.841, de
2009, que “cria o Sistema Nacional de Controle de
Acidentes de Consumo – Sinac.

Aprovado  em
17/06/2009
Realizada  em
17/09/2009

188/09 CELSO RUSSOMANNO - Solicita sejam convidados
os Srs. Presidente e o Diretor de Normas e
Organização do Sistema Financeiro do Banco Central
do Brasil para discussão sobre o horário de
funcionamento ao público das agências bancárias em
todo o país.

Aprovado  em
17/06/2009

189/09 ANA ARRAES - Requer a realização do Seminário -
Avaliação e Perspectivas do Código de Defesa do
Consumidor em seus 19 anos de Vigência.

Aprovado  em
17/06/2009,com a
inclusão do Instituto de
Defesa do Consumidor-
INADEC.

Realizada  em
09/09/2009

190/09 NILMAR RUIZ - Solicita informações ao Senhor
Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica
- Aneel, acerca da metodologia das revisões tarifárias
das concessionárias distribuidoras de energia elétrica,
bem como os índices a elas aplicados.

Aprovado  em
08/07/2009, com a
alteração de
Requerimento de
Informação ao Ministro de
Minas e Energia, Senhor
Edson Lobão.
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Nº Req Autor - Ementa Andamento
191/09 DIMAS RAMALHO - Requer convidar o senhor Natan

Baril, diretor da ABF (Associação Brasileira de
Franchising), para participar da audiência pública
sobre o PL 7137/2002, que estabelece normas para a
relação contratual locatícia em "shopping center".

Aprovado  em
08/07/2009
Realizada  em
12/08/2009

192/09 CEZAR SILVESTRI - Requer encaminhamento de
representação à Secretaria de Direito Econômico, do
Ministério da Justiça.

Aprovado  em
08/07/2009

Encaminhamento em
15/07/2009 do Of. Pres.
159/2009 a Senhora
Mariana Tavares de
Araújo, Secretária da
Secretaria de Direito
Econômico, com cópia da
Representação.

193/09 JULIO DELGADO  - Requer a realização de Audiência
Pública destinada a discutir denúncias de abusos
cometidos pela Federal de Seguros S.A. contra os
consumidores brasileiros.

Aprovado  em
05/08/2009

194/09 CEZAR SILVESTRI  - Requer a inclusão do Senhor
Luiz Fernando Casagrande Pereira como convidado
para participar da Audiência Pública que trata sobre o
direito dos poupadores em reaver as perdas
ocasionadas pela aplicação inadequada que os
bancos deram aos Planos Bresser e Verão"

Aprovado  em
05/08/2009
Realizada  em
05/08/2009

195/09 ANA ARRAES  - Requer a realização de reunião de
audiência pública para tratar do Projeto de Lei
3.337/04, que "dispõe sobre a gestão, a organização e
o controle social das Agências Reguladoras" e suas
implicações na Defesa do Consumidor.

Aprovado  em
19/08/2009
Realizada  em
23/09/2009

196/09 IVAN VALENTE - Requer a realização de audiência
pública na Comissão de Defesa do Consumidor para
discutir a questão do acesso à banda larga e suas
implicações na garantia do direito à informação da
população brasileira

Aprovado  em
19/08/2009, com a
inclusão da Abranet

197/09 JÚLIO DELGADO  - Requer a criação dos dois grupos
de trabalho, propostos nas audiências públicas
realizadas em 08/07/2009 e 05/08/2009 nesta
Comissão

Aprovado  em
19/08/2009

Criados os grupos em
19/08/2009

198/09 WALTER IHOSHI  - Requer a realização de uma
audiência pública para tratar "do PL 4.835/2009 que
determina aos supermercados e aos estabelecimentos
congêneres a discriminação dos preços por unidade
de medida nas etiquetas dos produtos" e do PL
5.846/2005 que "revoga a Lei 10.962 de 11 de outubro
de 2004

Aprovado  em
26/08/2009, com a
inclusão do Instituto de
Pesos e Medidas do
Estado de São Paulo -
Ipem-SP. O Deputado
Celso Russomanno
passou a subscrever o



27

Nº Req Autor - Ementa Andamento
requerimento.

199/09 VINICIUS CARVALHO  - Requer a realização de
reunião de Audiência Pública para se analisar o
impacto das novas regras de tarifas bancárias na
sociedade

Apresentação em
25/08/2009

Retirado  de tramitação
pelo autor

200/09 CARLOS SAMPAIO - Solicita que seja convocado o
Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, bem como
o Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a fim de
prestarem esclarecimentos sobre o direito dos
poupadores em reaver as perdas ocasionadas pela
aplicação inadequada que os bancos deram aos
Planos Bresser e Verão

Retirado  de tramitação
pelo autor

201/09 VITAL DO RÊGO FILHO - Requer a realização de
reunião de audiência pública para avaliar os resultados
do primeiro ano em vigor da portabilidade telefônica

Aprovado , com a
inclusão da Associação
Brasileira de Recursos
em Telecomunicações,
ABR Telecom

202/09 LEANDRO VILELA  - Convida o Presidente Diretor das
Lojas Riachuelo, para esclarecimentos referentes aos
juros abusivos  cobrados aos clientes da referida
empresa.

Aprovado  em
23/09/2009, com a
inclusão da Lojas Renner,
C&A, Lojas Americanas,
Casas Bahia, Magazine
Luiza e Casas
Pernambucanas, e a
manisfestação das
mesmas sobre o aluguel
das salas em shopping
centers.

203/09 CARLOS SAMPAIO - Solicitação de retirada de
tramitação do Requerimento 200/09 da sua autoria.

Apresentação em
22/09/2009

204/09 VINÍCIUS CARVALHO  - Solicita a retirada de
tramitação do Requerimento 199/09 de sua autoria

Apresentação em
22/09/2009

Arquivado  em
08/10/2009

205/09 DIMAS RAMALHO  - Requer AP sobre recente
intervenção na Unimed Paulistana pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Aprovado  em
23/09/2009

207/09 FILIPE PEREIRA - Requer AP Conjunta com a
Comissão de Viação e Transportes, discutirem os
procedimentos adotados para o recall  de veículos
automotores

Aprovado , subscrito pelo
Dep. Vinícius Carvalho.
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208/09 VITAL DO RÊGO FILHO  - Requer a realização de

Audiência Pública para discutir a questão da
exposição de dados pessoais e confidenciais de parte
dos 21,8 milhões de usuários de telefonia fixa da "Oi",
atualmente a maior empresa do ramo de
telecomunicações do país."

Apresentação em
30/09/2009

Retirado  de tramitação
pelo autor em 07/10/2009

209/09 CARLOS SAMPAIO  - Requer a criação de
Subcomissão Especial para fins de acompanhar os
atos preparativos para as Olimpíadas de 2016,
objetivando garantir os interesses do consumidor

Apresentação em
05/10/2009

Retirado  de tramitação
pelo autor em 28/10/2009

210/09 CEZAR SILVESTRI  - Solicita convocar o Ministro de
Estado da Fazenda, Guido Mantega, para tratar do
atraso na restituição de imposto de renda de milhões
de contribuintes brasileiros.

Apresentação em
13/10/2009

Retirado  de tramitação
pelo autor em 21/10/2009

211/09 DIMAS RAMALHO  - Requer que esta Comissão
realize audiência pública sobre cálculo de reajuste
tarifário aplicados nas contas de energia elétrica a
partir da portaria interministerial nº. 25, de 24 de
janeiro de 2002.

Aprovado  em
21/10/2009
Realizada  em 09/12/2009

212/09 FILIPE PEREIRA  - Requer realização de audiência
pública para apuração de acontecimentos envolvendo
a concessionária que administra os trens no Rio de
Janeiro, SuperVia.

Aprovado  em
21/10/2009 com inclusão
do Superintendente da
Agência Nacional de
Transportes Terrestres

213/09 VITAL DO RÊGO FILHO - Requer a realização de
Audiência Pública para discussão de questão
levantada pelo TCU referente ao prejuízo de 7 bilhões,
por falha na execução de cálculo de reajuste tarifário
aplicado às contas luz pelas distribuidoras de energia
elétrica, que se locupletaram, trazendo, por
conseguinte, dano aos consumidores na ordem de 1
bilhão por ano.

Aprovado  em
28/10/2009

Realizada  em
09/12/2009

214/09 CHICO LOPES  - Requer realização de uma audiência
pública para debater sobre a composição e o cálculo
da tarifa de energia aplicada no Brasil.

Aprovado  em
28/10/2009, incluído o
tema da cobrança do
espaço aéreo ocupado
pelos postes.
Realizada  em 09/12/2009

215/09 JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Requer seja incluída na
pauta de discussão da reunião de audiência publica
objeto do Requerimento 207, de 2009, Aprovado  em
21 de outubro de 2009, a questão do cumprimento do
art. 6º da lei n 11.882, de 2008, que trata do registro
de contratos de alienação fiduciária de veículos pelos
DETRANs, sendo convidado para discutir a matéria,
também o diretor do Detran/DF.

Apresentação em
23/10/2009
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216/09 JÚLIO DELGADO  - Solicita a inclusão de convidado

na audiência pública para esclarecimentos do cálculo
de reajuste tarifário aplicados nas contas de energia
elétrica, aprovada por esta Comissão através dos
Requerimentos nºs 182, 211, 213, 214 e 479/09.

Aprovado  em
18/11/2009

Realizada  em 09/12/2009

217/09 SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO - Requer a
realização de audiência pública para discutir o novo
padrão de tomadas no País.

Aprovado  em
18/11/2009
Realizada  em 25/11/2009

218/09 RICARDO TRIPOLI  - Solicita que sejam convidados
para Reunião de Audiência Pública os Senhor Luiz
Pinguelli Rosa, Diretor do Departamento de Pós-
Graduação e Engenharia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e o Senhor Ildo Sauer, Professor da
Universidade de São Paulo para discutir sobre o
apagão ocorrido no dia 10 de novembro de 2009.

Aprovado  em
25/11/2009

219/09 CELSO RUSSOMANNO  - Requer a realização de
Audiência Pública para esclarecimento desta
Comissão de Defesa do Consumidor a respeito da
adoção compulsória do padrão brasileiro de plugues e
tomadas.

Aprovado  em
18/11/2009, com inclusão
do representantes do  Pro
teste, do Idec e da
Confederação Nacional
da Indústria - CNI no
Conmetro e Coordenador
Técnico da Associação
Nacional de Fabricantes
de Produtos
Eletroeletrônicos - Eletros
e Gerente de
Departamento da Abinee.
 Realizada em

25/11/2009
220/09 CARLOS SAMPAIO  - Solicita sejam convidados o Sr.

Ministro de Minas e Energia, o Presidente da Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel, o Presidente do
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, o
Diretor-Presidente de Furnas Centrais Elétricas S/A e
o Coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica
do Inpe, para fins de prestarem esclarecimentos e
discutir o apagão elétrico ocorrido no último dia 10 de
novembro de 2009.

Aprovado  em
25/11/2009

221/09 JÚLIO DELGADO  - Requer a realização de Audiência
Pública destinada a discutir a criação do programa
"Bolsa Celular”.

Retirado  de tramitação, a
requerimento do autor

222/09 JÚLIO DELGADO  - Requer a realização de Audiência
Pública destinada a discutir como será realizada
fiscalização em relação à indenização dos
consumidores que tiveram prejuízos em decorrência
do apagão elétrico ocorrido em 18 estados brasileiros
em 10/11/2009.

Aprovado  em
25/11/2009
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223/09 SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO  - Requer

aditamento ao Requerimento nº 217/09, que trata da
realização de audiência pública para discutir o novo
padrão de tomadas no País

Apresentação em
18/11/2009

224/09 JÚLIO DELGADO  - Requer a retirada de tramitação
do Requerimento nº 221/2009.

Deferido em 25/11/2009

225/09 CELSO RUSSOMANNO  - Requer a realização de
Audiência Pública para debate sobre o sistema de
registro de multas de trânsito.

Aprovado  em
16/12/2009
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6.3. EMENDAS À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Emenda de Inclusão de Meta nº 1/2009

Ementa: Apoio a Serviços Municipais de Proteção dos Interesses e Direitos do
Consumidor
 Produto: Município Atendido
Acréscimo de Meta: 9

 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. A concentração dos Procons nas regiões Sul e Sudeste (82%), e nos
municípios entre 50 mil e 500 mil habitantes (60%) torna imperioso o investimento
para tornar a presença desse órgão mais ampla no território nacional.

___________________________________________________________________

Emenda de Inclusão de Meta nº 2/2009

Ementa: Coordenação e Integração dos Procons em Rede Nacional
Produto: Implantação realizada
Acréscimo de Meta: 4

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 Inclusão de Meta nº 3/2009

Ementa: Distribuição e Veiculação de Material Educativo Relacionado aos Direitos
do Consumidor
Produto: Material Divulgado
 Acréscimo de Meta: 2

 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 Inclusão de Meta nº 4/2009

Ementa: Implantação de Sistema de Fiscalização de Não Violação dos Direitos
Difusos
Produto: Projeto apoiado (unidade)
 Acréscimo de Meta: 36

 JUSTIFICAÇÃO

A reparação dos danos causados aos consumidores e às áreas afins aos direitos
difusos e coletivos, por 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 mecanismos
de fiscalização.

_________________________________________________________________________________

Emenda de Inclusão de Meta nº 5/2009

Ementa: Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores
Produto: Consumidor atendido (unidade)
 Acréscimo de Meta: 8

 JUSTIFICAÇÃO
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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.

_________________________________________________________________________________

 6.4. EMENDAS À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Emenda de Apropriação nº 1/2009

Ementa: Estruturação dos Órgãos de Defesa do Consumidor
Âmbito: Nacional
Valor: R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)

 JUSTIFICAÇÃO

A defesa do consumidor brasileiro é fruto de ações desempenhadas por diversos
órgãos coordenados pelo Departamento Nacional de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça (DPDC/MJ). Cabe ao DPDC estreitar a atuação
entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o Instituto Nacional de
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro), Procuradorias estaduais
de Defesa do Consumidor e delegacias especializadas. Os referidos órgãos
encontram-se presentes nas esferas federal, estadual e municipal, e sem uma
estreita sintonia e sinergia existe o risco de que as ações do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor não atinjam seu principal  intento.

_________________________________________________________________________________

Emenda de Apropriação nº 2/2009

Ementa: Informatização e Custeio das Atividades dos Procons
Âmbito: Nacional
Valor: R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)

JUSTIFICAÇÃO

A fim de melhorar a eficácia dos Procons é necessário aprimorar sua rede de
informática em âmbito nacional, conferindo assim maior rapidez e eficácia na
fiscalização. Essa ação dá-se por meio do Sistema de Informação de Defesa do
Consumidor, rede que interliga os diversos Procons com o Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor, alcançando assim o objetivo de aprofundar o
intercâmbio de dados sobre conflitos consumeristas e as mais novas decisões
jurisprudenciais.

_________________________________________________________________________________
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Emenda de Apropriação nº 3/2009

Ementa: Manutenção da Escola Nacional de Defesa do Consumidor
Âmbito: Nacional
Valor : R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)

JUSTIFICAÇÃO

A Escola Nacional de Defesa do Consumidor, criada em agosto de 2007, tem por
finalidade capacitar servidores dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor, além de produzir material informativo sobre o tema, de modo a
conscientizar o cidadão sobre seus direitos e deveres. A intenção da presente
emenda é garantir recursos para despesas de custeio da Escola, além de viabilizar
a realização de eventos e estimular a produção acadêmica sobre o tema
consumerista.

_________________________________________________________________________________

Emenda de Apropriação nº 4/2009

Ementa: Proteção dos Interesses das Crianças e Adolescentes Frente ao Consumo
Âmbito: Nacional

Valor: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)

JUSTIFICAÇÃO

As crianças e os adolescentes têm sido alvo da publicidade em função da
capacidade de influir na decisão de consumo dos pais. Muitas vezes, a propaganda
induz o cidadão ao erro e à ilusão e desencadeia o consumo irresponsável.
Adicionalmente, vale ressaltar que esse segmento deve ser protegido, por força da
Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, de negligência,
discriminação e exploração. Dessa forma, a conscientização da importância sobre o
consumo responsável entre os jovens é tema de extrema importância e não pode
ser neglicenciado.
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 7 – EVENTOS

 7.1. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Tema: Discussão dos critérios da segunda revisão ta rifária periódica da
Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) e de out ras companhias de
energia elétrica no Brasil – ciclo 2009/2013” – Con junta com a Comissão de
Minas e Energia

Data: 15/04/09

Requerimentos CDC nºs 150/2009 e 160/2009, do Sr. Eduardo da Fonte;
Requerimentos CME nºs 287/2008 e 314/2009, do Sr. Eduardo da Fonte.

CONVIDADOS:

Josias Araújo - Secretário Nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e
Energia
Nelson José Hubner Moreira  - Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica – Aneel
Antonio Carlos Barreto Campello  - Procurador do Ministério Público Federal –
MPF;
Adalberto Santos Vasconcelos - Secretário de Fiscalização e Desestatização do
Tribunal de Contas da União – TCU
José Nunes de Almeida Neto  - Diretor Institucional e de Comunicação da
Companhia Elétrica do Ceará – Coelce
Ranilson Brandão Ramos  - Diretor-Presidente da Agência de Regulação de
Pernambuco – ARPE, e Frederico Maranhão - Diretor de Regulação Econômico-
Financeira da Agência Reguladora de Pernambuco – Arpe
Carlos Gilberto Farias  - Conselheiro do Conselho do Desenvolvimento Econômico
e Social do Governo Federal
Nelma Ramos Maciel Quaiotti  - Procuradora de Justiça do Ministério Público do
Estado de Pernambuco – Coordenadoria da Central de Recursos Cíveis – MPPE.

O Sr. Antonio Carlos Barreto Campello, Procurador do Ministério Público
Federal, apresentou um breve histórico do que está sendo feito pelo Ministério
Público Federal relativamente aos processos de revisão tarifária da Celpe. Quanto à
revisão tarifária de 2009, informou que há um processo administrativo instaurado em
face da representação apresentada pelo Deputado Eduardo da Fonte, o qual se
encontra em fase de recolhimento de subsídios. Salientou, no entanto, que, em
2008, a Celpe e a Termopernambuco registraram lucros consideráveis.

Sobre o processo de revisão tarifária realizado pela Celpe em 2005, tema
central de sua exposição, informou que, em face do reajuste anual aplicado pela
empresa, de cerca de 84%, e da homologação da revisão tarifária pela Aneel, em
cerca de 32%, o que representou uma forte retirada de recursos da economia, o
MPF e o MP de Pernambuco resolveram fazer um procedimento para verificar se a
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revisão tinha sido feita dentro dos parâmetros legais. Concluiu-se que haviam sido
cometidos dois principais equívocos na homologação dos repasses ao consumidor
pela Aneel: 1º) admissão dos custos decorrentes da compra de energia pela Celpe
da Termopernambuco, empresa do mesmo grupo daquela, que, apesar de não
dispor de lastro de fornecimento de gás para produzir energia, comprava energia
elétrica de terceiros e a revendia à Celpe pelo preço de energia termoelétrica, preço
esse três vezes mais alto do que o cobrado pela energia hidroelétrica existente no
mercado;
2º) perdão da ineficiência da Celpe em relação as suas perdas gerenciáveis. O MPF
entendeu que a Aneel, ao verificar a inexistência de lastro para estabelecer esse
contrato e a ineficiência da empresa, deveria ter interferido e feito restabelecer
termos não lesivos ao consumidor, o que não ocorreu. Em vista disso, o MPF e o
MP de Pernambuco ajuizaram ação civil pública, obtendo, em 1ª instância, decisão
de antecipação de tutela, decisão esta confirmada pela Turma do Tribunal Regional
Federal e pelo Presidente do Tribunal. Houve recurso pela Aneel para o Pleno do
Tribunal, que manteve a decisão, mas a Aneel conseguiu suspendê-la no Superior
Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal, onde a Aneel também recorreu.
O MPF ainda continua trabalhando, em juízo, para alterar os reajustes aplicados
pela Agência.

Ao final, o Procurador, lembrando que os contratos de revisão têm de levar
em conta os estímulos à eficiência e à modicidade tarifária, e que os eventuais
lucros apurados também devem ser repassados ao consumidor, em forma de ganho
de escala, disse esperar que a nova administração da Aneel reencontre o seu papel
institucional e reveja os reajustes das tarifas aplicados no Estado de Pernambuco,
os quais trouxeram sérios prejuízos aos consumidores pernambucanos, impactando
a tarifa de energia de modo a trazer reflexos para a nova revisão tarifária.

A Srª Nelma Ramos Maciel Quaiotti, Procuradora de Justiça do Ministério
Público do Estado de Pernambuco – Coordenadoria da Central de Recursos Cíveis,
endossou as palavras do Sr. Antonio Carlos Barreto Campello, e informou que o
Ministério Público de Pernambuco está atuando em conjunto com o Ministério
Público Federal na ação civil pública relativa à Celpe e nos recursos impetrados, e
que vai continuar recorrendo do acórdão proferido pelo TRF na busca da realização
da justiça.

O Sr. Josias Araújo, Secretário Nacional de Energia Elétrica do Ministério de
Minas e Energia, falou sobre o papel desenvolvido pelo Ministério, por meio da
Secretaria Nacional de Energia Elétrica, de dar andamento às questões relativas à
energia elétrica, na busca da modicidade tarifária.  Na análise relativa à questão das
revisões tarifárias, apurou-se o seguinte: na composição da receita, 28% constituem
tributo; 6%, encargos setoriais; 4,4%, transporte de energia elétrica; 35,56%,
compra de energia; 25% (1/4 da tarifa), distribuição. Em vista dessa análise, foi
aprovada, em 2006, uma revisão tarifária, na forma de reposicionamento,
correspondente à 23,57%, dividido em 2 parcelas, a fim de reduzir o impacto para o
consumidor, sendo uma em 2007 e outra em 2008. Com isso, em 2006, o reajuste
ficou em 12,5%. Em 2007 foi feito o repasse daquela 1ª parcela e, em 2008, o
repasse não ocorreu, porque significaria forte impacto para o consumidor, ficando
postergado para o ano de 2009. Assim, o valor que está sendo considerado para
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efeito da aplicação do reajuste é o referente à 2ª parcela do reposicionamento do
ano de 2006.

O Sr. Adalberto Santos Vasconcelos, Secretário de Fiscalização e Desestatização
do Tribunal de Contas da União, falou do papel do Tribunal, como órgão auxiliar do
Congresso Nacional, de zelar pela efetiva e regular aplicação dos recursos públicos
em favor da sociedade. Ao analisar processos de revisão tarifária do setor de
energia elétrica, o TCU age no sentido de verificar como a Aneel, na qualidade de
órgão regulador, está efetivando a fiscalização dos contratos de concessão, pautado
na Instrução Normativa nº 43. Após, o Secretário destacou alguns
acompanhamentos feitos pelo TCU no processo de revisão tarifária. O da Coelce (2º
ciclo 2008), em que se constatou a necessidade de a Aneel aprimorar os
mecanismos de controle sobre as informações prestadas pelas concessionárias.
Além disso, a metodologia utilizada pela Agência para “sobras de energia” não é
eficiente, segundo os princípios de  eficiência e da modicidade tarifária. O outro
processo citado foi o da Celpe e da CEMIG, em que foi proferido Acórdão pelo
Tribunal, determinando que a Agência crie mecanismos para corrigir os problemas
metodológicos no cálculo do reajuste tarifário anual, que geraram ganhos indevidos
pelas distribuidoras de energia elétrica. A Aneel recorreu desse Acórdão, que está
pendente de análise de mérito. Citou, ainda, o processo de auditoria operacional
sobre as perdas de energia elétrica de 2008, em que se constatou que o setor
elétrico e o Estado deixaram de arrecadar 6, 7 bilhões em 2003 e 10 bilhões em
2007, perdas essas repassadas para os usuários. Encerrou suas colocações,
informando que as recomendações e determinações do TCU resultaram na melhoria



38

da fiscalização da Aneel e na queda, em 2007, no valor da CCC (conta consumo
combustível), em 37%.

O Sr. Carlos Gilberto Farias, Conselheiro do Conselho do Desenvolvimento
Econômico e Social do Governo Federal, teceu considerações sobre o segmento
rural irrigante do Nordeste, o qual vem enfrentando dificuldades por conta da
cobrança de elevadas tarifas de energia contida na água de irrigação, apesar de
somente 0,2% da energia gerada ser consumido com esse objetivo. Outro problema
enfrentado pelo setor, segundo o Conselheiro, é a falta de empresários dispostos a
investir nos projetos de irrigação existentes, além do custo da tarifa cobrada nos
períodos de seca serem elevados em cerca de 11%. Sugeriu eliminar-se o PIS e o
COFINS do segmento rural irrigante como um todo, a fim de estimular o setor.

O Sr. Nelson José Hubner Moreira, Diretor-Geral da Agência Nacional de
Energia Elétrica, fez uma explanação a respeito de como são processadas as
revisões e os reajustes das tarifas de energia elétrica, sempre tendo em vista a
busca do equilíbrio entre os interesses do consumidor e os do agente. O Diretor-
Geral afirmou que os processos levam em conta, além da projeção da receita que a
empresa terá, todos os custos havidos, desde a geração de energia, sua compra,
transmissão, encargos sociais, até a distribuição dessa energia. Explicou que a
revisão, que ocorre a cada quatro anos, busca redefinir o equilíbrio econômico-
financeiro da concessão; os reajustes, diferentemente, ocorrem todo o ano,
oportunidade em que são repassados para as tarifas os impactos econômicos
havidos durante a revisão; e os reajustes extraordinários, que são aqueles aplicados
quando há um desequilíbrio nos contratos, tanto por iniciativa da própria Agência
como das empresas. Falou, ainda, sobre a dificuldade de se eliminar as perdas
técnicas das empresas, já que, para isso, a Aneel teria de exigir metas de tal ordem
que as empresas teriam de investir alto para atingi-las e, consequentemente, o
consumidor não conseguiria arcar com esse custo. Por isso, define metas com as
quais as empresas possam operar, sem penalizar o consumidor. Em relação aos
questionamentos sobre o processo de revisão da Celpe, informou que os reajustes
aplicados refletem a carga de financeiro existente, mas que os dados foram levados
à audiência pública, estando ainda sob análise, e o processo deve ser concluído em
cerca de duas semanas. Finalizou afirmando que a cada ciclo a Agência procura
aprimorar sua atuação, de modo a cumprir efetivamente o seu papel.

O Sr. Frederico Maranhão, Diretor de Regulação Econômico-Financeira da
Agência Reguladora de Pernambuco, fez uma abordagem sobre os convênios de
descentralização praticados entre a Aneel e as Agências Estaduais, os quais
contemplam um processo de descentralização da fiscalização das atividades de
energia elétrica, mediante convênio de cooperação. Têm amparo nas Leis nºs
9.074/1995 e 9.427/1996 e em Decreto de 2007. Defendeu a existência desses
contratos, por entender que disponibilizam ao usuário a oferta de um serviço local,
aproximam a ação reguladora dos consumidores e dos demais envolvidos no
processo de prestação de serviços e tornam mais ágeis e presentes as ações de
regulação e de fiscalização.  No caso específico da Agência Reguladora de
Pernambuco, informou que oferece ao usuário local a opção de ser atendido de
forma presencial e não presencial, sendo que as atividades conveniadas consistem
na prestação de serviço de ouvidoria, na fiscalização dos serviços de eletricidade,
de geração e na gestão de relacionamentos institucionais. Observou que nenhum
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caso de mediação da ARPE teve recursos em 2ª instância, ou seja, todos os
processos foram resolvidos no âmbito da Agência Estadual, reforçando a defesa da
implantação de convênios dessa natureza nos demais estados brasileiros e da
participação das agências estaduais nos processos de revisão tarifária, por meio da
apresentação de sugestões.

O Sr. José Nunes de Almeida Neto, Diretor Institucional e de Comunicação
da Companhia Elétrica do Ceará, falou das características de mercado da empresa,
em termos de estrutura acionária, revisão tarifária de 2007 e reajuste tarifário de
2009, bem como seus efeitos para o cliente, lucro líquido, investimentos,
indicadores, resultados e projetos sociais que patrocina.

___________________________________________________________________
TEMA: Discussão dos elevados custos dos serviços de  telefonia fixa, móvel e
de acesso à internet  banda larga no país

Requerimento nº 152/2009 - Deputada Ana Arraes.

Data: 16/04/2009

CONVIDADOS:

Jarbas José Valente  - Superintendente de Serviços Privados da Agência Nacional
de Telecomunicações -  ANATEL
Aurélio Virgílio Veiga  - Subprocurador-Geral do Ministério Público Federal – MPF,
Adalberto Santos Vasconcelos - Secretário de Fiscalização e Desestatização do
Tribunal de Contas da União - TCU
Amaury Martins de Oliva  - Coordenador Geral de Assuntos Jurídicos do DPDC/MJ
Maria Inês Dolci  - Coordenadora Jurídica da Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor - Pro Teste
José Gonçalves Neto  - Gerente-Geral da Superintendência de Serviços Públicos
da Anatel

A Deputada Ana Arraes, autora do requerimento e Presidenta da
Comissão de Defesa do Consumidor, destacou que o custo dos serviços de
telefonia celular no Brasil é um dos mais altos do mundo, equivalente a 7,5% da
renda média per capita. Na Argentina, a conta do celular representa 2,5% da renda
média per capita. Esses dados se baseiam em estudo realizado pela ONU em 150
países.

O Coordenador Geral de Assuntos Jurídicos do DPDC/MJ, Amaury
Martins de Oliva, apresentou um breve histórico sobre o trabalho incansável que o
DPDC vem desenvolvendo para proteger o consumidor. Só para se ter uma ideia,
nos últimos dias o DPDC multou duas grandes empresas por descumprimento da
legislação referente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, o 0800. Ele
disse que o consumidor precisa de instrumentos para comparar preços na área de
telefonia de uma forma simples,  tendo em vista a grande quantidade de ofertas e
propagandas apresentadas na mídia.
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O Sr. Adalberto Santos Vasconcelos,  Secretário de Fiscalização e
Desestatização do Tribunal de Contas da União- TCU, apresentou os
acompanhamentos feitos pelo TCU com relação à atuação da Anatel desde a
criação da Agência. Disse que já foi identificada, em diversas oportunidades, a
necessidade de aprimoramento da atuação e da estrutura na Anatel com relação
aos temas econômico-financeiros. O TCU possui expertise no acompanhamento da
regulação e muito conhecimento adquirido, que podem subsidiar o Parlamento em
várias ações que visam a melhorar a prestação de serviços públicos no Brasil.

O Sr. Jarbas José Valente, Superintendente de Serviços Privados da
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, apresentou as prinicpais ações
da Anatel  para redução nos preços das ligações no Brasil: consolidação da
portabilidade numérica; expansão dos serviços em 3G, com a voz tendendo a
commodity (mercadoria baixo preço); cobertura nacional; promoção de parcerias
com órgãos oficiais ou não oficiais de proteção de defesa do consumidor;
elaboração do Plano Geral de Metas de Competição; atualização da
regulamentação dos serviços para ampliação da oferta e da competição; e, por
último, a implementação otimizada do modelo de custos, incluindo acesso em banda
larga. O Superintendente finalizou a sua fala lembrando as várias conquistas dos
últimos anos no caso da telefonia móvel, tais como a queda dos custos das ligações
locais, o aumento da concorrência entre as operadoras e a portabilidade do número
para o consumidor interessado em trocar de prestadora.

O Sr. José Gonçalves Neto, Gerente-Geral da Superintendência de
Serviços Públicos da Anatel, explicou que as tarifas e preços da telefonia fixa no
Brasil são comparáveis às boas práticas internacionais, observados o poder de
compra e a carga tributária, que é muito alta e acaba sendo um grande desafio para
a modicidade tarifária.

A Sra. Maria Inês Dolci, Coordenadora Jurídica da Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor – Pro Teste,  apresentou propostas para minimizar os
elevados custos dos serviços de telefonia fixa, móvel e de acesso à internet banda
larga no Brasil. Novos valores das assinaturas: básica residencial - R$10,00; não
residencial - R$15,00; e tronco R$20,00, todas sem tributos. Considerando que a
carga tributária varia  em torno de 40%, a tarifa da assinatura básica ficaria, com a
tributação aplicada, por volta de R$14,00; não residencial - R$21,00; e tronco
R$28,00 . Essa tarifa deve garantir as chamadas locais sem limites, cobrando-se o
excedente de chamadas de longa distância nacional e internacional e chamadas
para telefones móveis. Esses valores devem ser utilizados para as concessionárias
de telefonia fixa Telefonica, CTBC, Sercontel, Brasil Telecom e Oi. A proposta da
redução do valor da assinatura básica foi enviada por meio de ofícios para o
Ministério das Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
Casa Civil, Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal, para
informações e pedido de apoio. Nenhum deles se manifestou ainda, de acordo com
a Sra. Maria Inês.

A Pro Teste propõe ainda que seja retomado o conceito do processo de
tarifação sem medição; e o fim da franquia que existe atualmente (200 minutos no
Plano Básico e 400 minutos no Pasoo). Essa tarifa remuneraria as chamadas locais
de forma livre, de fixo para fixo. Com a redução de 75% sobre o valor que hoje é
cobrado, de R$40,00 para  R$10,00,  estaria garantido o cumprimento da
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universalização, segundo a Sra. Maria Inês Dolci. A PRO TESTE acha que o
telefone fixo mais barato acabaria com as 12 milhões de linhas que hoje não estão
em uso e garantiria a inclusão social de milhões de famílias que hoje não podem
pagar R$ 40,00 reais mensais para ter um telefone fixo em casa.

A Sra Maria Inês finalizou a sua fala informando que a audiência veio
reforçar a campanha  “Telefone fixo mais barato e chamadas locais sem limite”, da
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor – Pro Teste, que já tem 21.000
assinaturas  de consumidores. Na oportunidade, ela solicitou a colaboração da
Câmara à campanha para que se consiga resultados mais rápidos

A Deputada Ana Arraes chamou a atenção de todos para os altos valores
da telefonia no Brasil, a tributação é alta, mas o custo do serviço também é alto.
“Não somos contra o lucro das empresas, mas temos que ver o lado social. O custo
da assinatura básica foi feito para a universalização da telefonia mas, já que ela
está tão cara, temos que pensar em outra modalidade de assinatura básica,  talvez

como o Pro-Teste sugeriu, uma assinatura no valor de R$ 14,00”. Com relação às
metas de universalização, a Deputada disse que elas já foram cumpridas, não há
mais justificativas para a manutenção desse preço. A receita proveniente da
telefonia fixa não pode ser utilizada para subsidiar outros serviços oferecidos pelas
operadoras, como internet banda larga, por exemplo.

Com  relação ao preço da assinatura básica, o Subprocurador-Geral do
Ministério Público Federal – MPF, Aurélio Virgílio Veiga, argumentou que não há
justificativa para assinatura básica de R$ 50,00.

A Sra. Maria Inês Dolci afirmou que “não há como entender uma banda
larga tão cara no Brasil”. O Superintendente de Serviços Privados da Anatel, Jarbas



42

José Valente, acolheu as críticas e se mostrou disposto a estabelecer parcerias com
as entidades em busca da melhor solução. Ele explicou, no entanto, que a redução
dos preços é um processo evolutivo.

O Deputado Vinicius Carvalho questionou à Anatel o porquê de os
telefones com prefixo 0800 colocados em lojas e shoppings não funcionarem aos
sábados e domingos  nem atenderem quando as chamadas são originadas de
telefone móvel. O Sr. Jarbas José Valente respondeu que todo  prefixo  0800
deveria funcionar vinte e quatro horas e que o custo da ligação oriunda do telefone
móvel ainda sai cara para as empresas privadas. Para sanar tais problemas, a
Anatel está desenvolvendo estudo para baratear as ligações 0800.

O alto custo do telefone fixo vem provocando a migração em massa para
a telefonia celular pré-paga principalmente (81,59%, de acordo com dados de
janeiro deste ano) e aumenta o número de consumidores que pedem para desligar o
fixo que tinham, segundo a Coordenadora Jurídica da Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor – Pro Teste,  Maria Inês Dolci.

___________________________________________________________________
TEMA: Debater a má qualidade dos serviços prestados  ao consumidor por
parte da empresa de telefonia celular Nextel

Requerimento n° 149/09 - do Deputado Celso Russoman no
Requerimento n° 158/09 - do Deputado Rogério Lisboa
 
 Data:  29/04/2009

CONVIDADOS:

Alfredo Ferrari  - Vice-Presidente da Nextel
Nelson Mitsuo Takayanagi  - Gerente Geral de Comunicações PessoaisTerrestres
da Superintendência de Serviços Privados da Anatel
Amaury Martins de Oliva - Coordenador Geral de Assuntos Jurídicos do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC.

O coordenador do Procon do Rio de Janeiro, Senhor Paulo Novaes, justificou
sua ausência em virtude de estar no exercício do cargo de Subsecretário-Adjunto de
Defesa do Consumidor, em substituição ao titular, que se encontra em viagem a
Angola representando o órgão.

O Senhor Amaury Martins de Oliva, Coordenador Geral de Assuntos jurídicos
do DPDC iniciou a apresentação falando que é a Anatel o órgão regulador próprio
das telecomunicações. Comentou sobre o elevado custo dos serviços de
telecomunicações no País. Ressaltou a péssima qualidade dos serviços e a frágil
relação entre empresas e consumidores, e que o caso da Nextel não é diferente.
Informou, ainda, que o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor,
Sindec acusa que 20% das demandas do consumidor são quanto ao setor de
telefonia, sendo que houve um aumento de 125% das demandas de 2007 para
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2008. Entre os problemas registrados no SINDEC, em primeiro lugar, consta a
cobrança abusiva indevida, representando 36,5% de todas as demandas. A má
prestação dos serviços, é o terceiro problema mais demandado, com taxa 14,6%.
Sugeriu a quebra do sigilo dos Procedimentos de Apuração por Descumprimento de
Obrigações — PADOs, que devem ser públicos.

O Senhor Nelson Mitsuo Takayanagi, Gerente Geral de Comunicações
Pessoais Terrestres da Superintendência de Serviços Privados da representante da
AnateL observou que o Serviço Móvel Especializado foi criado, em 1990, com o
objetivo de controlar transporte de cargas, e que recentemente houve um
crescimento bastante significativo desse serviço entre as pessoas jurídicas com
características específicas. Explicou que esse serviço de telecomunicações móvel
pode ser de 2 tipos: um, que é chamado de serviço móvel especializado ou de
despacho, de interesse coletivo e que usa basicamente o sistema de

radiocomunicação; e também existe uma variante desse serviço, chamada de
interesse restrito, que é o serviço limitado móvel privativo, que também faz
despacho, mas é característico de um grupo econômico, como por exemplo a
Petrobrás.  Atualmente existe a Resolução nº 404, de 2008,  que estabelece as
condições de funcionamento desse serviço. Recentemente, com o crescimento das
outorgas aos prestadores de serviço, devido a saída desse serviço para a rede
pública foi feita uma alteração nesse regulamento, ampliando a faixa de frequências
autorizadas para o serviço fixo e o serviço móvel. Quanto a tecnologia desse
serviço, basicamente digital, duas empresas atuavam no país: a Ericsson e a
Motorola. Em função do reduzido mercado, a Ericsson desistiu de fabricar no Brasil.
A Nextel é a empresa que presta esse serviço no Brasil, onde 76,42% dos acessos
se encontram no Rio e em São Paulo e o restante distribuídos nos Estados da
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Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. E agora ela começa a iniciar seus
serviços nos corredores de exportação: MERCOSUL, Santos e Nordeste. Quanto ao
número de reclamações que chegam à ANATEL, ele se encontra na ordem de
1.366 reclamações, em um universo de 1 milhão e 800 mil acessos, o que dá uma
média de 7 reclamações por mil acessos por mês.

O Senhor Alfredo Ferrari, vice-presidente da Nextel fez um breve histórico da
atuação da Nextel no Brasil. Quanto aos investimentos da empresa já foram
investidos no país mais de 5 bilhões de reais. A previsão para o próximo ano é de
investir mais de 950 milhões de reais, basicamente em melhoria da qualidade dos
serviços aos usuários. Quanto a cobertura, falou que foi ampliada nos diferentes
estados do país para atender aos mais de 1,7 milhões de assinantes. Para o ano de
2009, disse que apostam na indicação da ANATEL de aumentar a capacidade de
espectro de 15 para 25MHz, o que permitirá uma melhora na qualidade técnica dos
serviços. Afirmou que investirão nas áreas metropolitanas de São Paulo, Rio de
Janeiro  e Brasília quase 170 milhões de reais para melhoria de qualidade dos
serviços. Instalarão na área metropolitana de São Paulo 83 novos sites ; no Rio de
Janeiro, 102 sites; e na região de Brasília, 9 sites. Quanto ao atendimento ao
público, explicou que é feito através das centrais de atendimento, que são próprias e
não terceirizadas, e também nas lojas da empresa. Observou que em 2008 foram
quase 2.200 reclamações no serviço de Call Center e 200 mil visitas às lojas, só no
segundo semestre.  As reclamações tratavam de problemas da cobertura, ou de
interferência do sinal, ou de área de sombra.

 O deputado Celso Russomanno afirmou que a empresa fornece serviços
deficientes, com precariedade de sinal e a causa desses problemas pode ser a
expansão excessiva da base de clientes sem o correspondente investimento em
infraestrutura ou ausência de fiscalização eficiente por parte das autoridades
reguladoras. Observou que se o sistema está congestionado, as vendas tem de
parar temporariamente, bem como a publicidade, pois a campanha publicitária
acaba sendo considerada uma propaganda enganosa. Afirmou também que o
sistema de call center da Nextel não está funcionando a contento.

O deputado Rogério Lisboa confirmou que são claras as falhas de
comunicação e o atendimento oferecido pela empresa é de péssima qualidade.
Sugeriu que as lojas da empresa  funcionassem também aos sábados, dia em que o
trabalhador tem mais tempo para resolver os problemas.

O  deputado Vinicius Carvalho questionou sobre o tempo que a empresa
gasta para processar um pedido de cancelamento dos serviços da Nextel.

O  deputado Dimas Ramalho solicitou uma comparação do custo dos
serviços  da Nextel com o de outros países.

O deputado Walter Ihoshi falou que recebeu com surpresa a notícia deste
requerimento, porque em São Paulo 3 assessores utilizam os serviços da Nextel e
nunca reclamaram dos serviços. Perguntou ao representante da Anatel se os
números  de reclamações apresentados são compatíveis com a média do mercado.
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A deputada Ana Arraes questionou se o mau serviço da Nextel não poderia
estar vinculado ao excesso de usuários em razão do espectro de 800 MHz.
Questionou se o número de atendentes das lojas está de acordo com a demanda
dos consumidores. Perguntou ao DPDC, sobre os dados referentes às multas
aplicadas em razão da desobediência ao decreto presidencial que regulamentou os
serviços de call center.

___________________________________________________________________
TEMA: Providências que estão sendo tomadas pelas au toridades para o
enfrentamento de uma possível propagação da gripe s uína no território
nacional.

Requerimento n° 177/2009 - do Deputado Cezar Silves tri

Data:  05/05/2009
CONVIDADOS:

Gerson Penna - Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
Dirceu Raposo De Mello  - Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa)
José Agenor Álvares Da Silva  - Diretor de Portos, Aeroportos e Fronteiras da
Anvisa
Inácio Afonso Kroetz -  Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

A Audiência Pública conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor e de
Seguridade Social e Família foi solicitada pelos deputados Cezar Sivestri (PPS-RS),
Elcione Barbalho (PMDB-PA) e Fernando Coruja (PPS-SC) a fim de avaliar as
providências adotadas pelas autoridades brasileiras na área de saúde a respeito da
possibilidade de uma pandemia do vírus Influeza A H1N1. No início da reunião, o
deputado Silvestri lamentou o não comparecimento do ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, que foi convidado mas sequer enviou justificativa para sua
ausência. Para o parlamentar, a CDC foi profundamente desrespeitada por
Temporão, em especial diante de um assunto de gravidade como a chamada gripe
suína.

Em sua apresentação, Gerson Penna expôs em linhas gerais os sintomas
(febre acima de 38º e tosse, podendo ser seguida de dor de cabeça, dores
musculares, nas articulações ou dificuldade respiratória), transmissão (por meio de
tosse, espirro e de contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas) e
modalidades de tratamento da Influenza A. Segundo Penna, os critérios adotados
pelas autoridades sanitárias brasileiras são mais rígidos do que os recomendados
pela Organização Mundial de Saúde.

No entanto, o secretário disse que o governo está preparado para combater o
H1N1. Segundo ele, o Brasil tem monitorado a circulação de vírus no país desde
2000, com uma rede de vigilância para influenzas. Em 2005, foi criado o Grupo
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Executivo Interministerial (GEI), integrado por 16 órgãos. Com o alerta da OMS
sobre o vírus, em 24 de abril, o Gabinete Permanente de Emergência de Saúde
passou a acompanhar 24 horas por dia a evolução da doença em outros países. O
Gabinete decidiu reforçar a vigilância em portos e aeroportos e anunciou 54
unidades de referência para acompanhamento e tratamento de pacientes. As ações
de comunicação também foram destacadas, como a disponibilização de um número
0800 para dúvidas da população, a veiculação de 53 inserções em TV e 2.700 em
rádio e a distribuição de 800 mil folders em 46 aeroportos.

O diretor presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, destacou que a
autarquia autorizou qualquer laboratório já habilitado a produzir vacinas contra
outras variedades de gripe – caso receba a cepa da Organização Mundial da Saúde
e reúna as condições técnicas para desenvolver a vacina contra a Influenza A – que
o faça sem a necessidade de solicitar autorização específica para as autoridades
sanitárias brasileiras.  Segundo ele, a medida reduz a burocracia envolvida e pode
encurtar o tempo até a produção de uma vacina eficaz contra a H1N1.

O diretor de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, José Agenor da Silva,
fez um histórico da evolução do vírus desde sua detecção. Segundo ele, a elevação
do alerta da Organização Mundial de Saúde do nível 4 (pandemia iminente) para 5
(pandemia) recomenda que seja intensificada a vigilância para a detecção precoce e
tratamento dos casos e ampliada a produção de medicamentos antivirais. José
Agenor ressaltou que estão sendo monitoradas todas as aeronaves procedentes do
exterior – cerca de 164 voos por dia.

A Anvisa também está adotando inspeções em embarcações provenientes de
áreas afetadas e abordando veículos terrestres de transporte coletivo de
passageiros nas fronteiras de maior movimentação. Segundo José Agenor, uma das
maiores preocupações do governo é garantir condições de segurança para
profissionais de saúde e para servidores que trabalham em áreas de fronteira, como
auditores da Receita, policiais federais, entre outros. Para esses casos estão sendo
adquiridas em caráter emergencial 1 milhão de máscaras e kits, além de 8,4 mil
unidades de 100 ml de álcool gel para higienização das mãos.

O último dos expositores, Inácio Afonso Kroetz, secretário de Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura, manifestou a preocupação dos
suinocultores de que a nova gripe seja erroneamente associada ao consumo de
carne de porco. Ele disse que as exportações, bem como a produção e o abate de
suínos, têm crescido no Brasil, e é grande o temor de que a Influenza comprometa
injustificadamente o bom desempenho do setor.

Segundo ele, até o momento não há evidências inequívocas de que a H1N1
tenha origem em animais. Da mesma forma, não houve doença detectada em
suínos anterior ou posteriormente ao surto. O Ministério da Agricultura estaria
empenhado em dirimir dúvidas da população e dos suinocultores.

O autor do requerimento para realização da audiência pública, deputado
Cezar Silvestri, questionou o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde sobre os antivirais que poderiam ser utilizados para combater a Influenza A e
a quantidade em estoque. Segundo Gerson Penna, dos quatro medicamentos
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disponíveis, apenas um deles foi considerado eficaz – o Tamiflu. Ele destacou que o
Brasil dispõe de 6.250 tratamentos para adultos (uso imediato) e igual número para
uso pediátrico, totalizando 12,5 mil tratamentos. Outros nove milhões de
tratamentos estão acondicionados em tonéis e somente serão transformados em
doses individuais caso ocorra o surgimento de casos em número que justifique essa
medida. Em resposta a Cezar Silvestre, Gerson Penna ressaltou que os três
laboratórios das Forças Armadas, além de uma ampla rede de laboratórios
credenciados, estão habilitados para manipular o medicamento estocado em tonéis.

___________________________________________________________________

TEMA: Obrigatoriedade de implantação de sistema ant ifurto em carros saídos
de fábrica e de substituição dos lacres das placas dos veículos brasileiros.

Requerimento nº 157/2009 – Deputado Julio Delgado.

Data:  06/05/2009

CONVIDADOS:

Alfredo Peres Da Silva  - Diretor do Departamento Nacional de Trânsito - Denatran
e Representante do Ministro de Estado das Cidades, Sr. Márcio Fortes
Antônio Calmon  - Diretor de Políticas e Trânsito do Denatran
Marco Antônio Saltini  - Vice-Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores - Anfavea
Alarico Assumpção Júnior  - Presidente Executivo da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores - Fenabrave

Proposta pelo deputado Júlio Delgado (PSB-MG), a audiência discutiu dois
assuntos. O primeiro deles foi a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito que
estabeleceu que desde janeiro é obrigatório o uso de novos lacres nas placas dos
veículos zero quilômetro. Os demais veículos devem realizar a troca até o dia 31 de
dezembro de 2011. Apesar do tamanho da frota brasileira que deverá ser relacrada
(50,7 milhões de veículos), apenas a empresa Elo Consórcio foi autorizada a
comercializar, em todo o território nacional, o referido lacre que, de acordo com o
Detran-DF, terá preço diferenciado para cada Estado. Ainda assim, o órgão estima que
o valor final do produto sofrerá um aumento de quatro vezes em relação ao preço atual,
passando de R$ 10 para R$ 40. Os parlamentares questionaram a lisura da escolha da
empresa que será responsável pelos novos lacres.

O segundo assunto discutido foi a obrigatoriedade, já a partir de agosto,
de os carros zero quilômetro saírem das montadoras com um sistema antifurto
(bloqueador e sistema de rastreamento), que não só representará um aumento no
valor do produto (em média de R$ 600,00), como obrigará os proprietários a
contratarem mensalmente os serviços de uma empresa especializada para verem
os rastreadores funcionando.

Foi questionada a possibilidade de a obrigação ferir a privacidade do
consumidor, mas o senhor Alfredo Perez garantiu que não será possível ter acesso



48

indevido a dados ou à localização do carro, que acontecerá quando solicitado pelo
proprietário.

O deputado Júlio Delgado propôs a apresentação de uma Proposta de
Fiscalização e Controle para verificar se alguma empresa estaria sendo beneficiada.

A emprese escolhida só funcionará após contrado e pagamento de
mensalidade. O custo para o consumidor final será de 600 a 800 reais, no caso do
localizador,

O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, decidiu apresentar
Projeto de Decreto Legislativo para revogar a resolução do Contran que obriga as
montadoras a instalarem o sistema antifurto nos carros fabricados a partir de
agosto.

Serão duas funções num único aparelho. A primeira é o bloqueio do
carro, para impedir que ele funcione em caso de tentativa de roubo ou furto. A
segunda é a localização do veículo, por meio de um chip vinculado a uma operadora
de celular e monitorado por uma empresa a ser contratada pelo proprietário do
automóvel. O bloqueio do carro vai funcionar de forma imediata, sem outro custo
adicional.

Já o serviço de localização será opcional e vai exigir autorização do
consumidor e pagamento de mensalidade a uma empresa de monitoramento.
Durante a audiência pública, deputados da Comissão de Defesa do Consumidor
disseram que obrigar o cidadão a pagar por algo que pode não ter interesse de usar
fere o Código de Defesa do Consumidor, que considera isso prática abusiva.
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O presidente-executivo da federação que reúne as distribuidoras de
veículos, Fenabrave, Alarico Assumpção, prevê que o custo final do equipamento
estará entre 600 e 800 reais. Os deputados também questionaram se o localizador
pode ferir a privacidade do proprietário do veículo.

O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Alfredo Peres, garantiu
que o aparelho não permite acessos indevidos a dados e que, mesmo assim, o
Contran teve o cuidado de prever esse recurso como opcional. Disse também que,
com a obrigatoriedade do aparelho e a produção em larga escala, o custo deve cair.
Alfredo Peres completou que as autoridades de trânsito, ao editarem resolução
obrigando a instalação do sistema antifurto, apenas cumpriram leis no sentido de
dar mais segurança ao cidadão.

"O Congresso deu competência para o Contran exigir novos tipos de
equipamentos obrigatórios. Agora, é claro que o Congresso pode mais. A resolução
do Contran pode ser alterada, pode ser revogada. O que nós temos que dizer é o
seguinte: o que nós estamos fazendo é exatamente dando ao consumidor o direito
dele ter o veículo protegido, porque isso não existe".

O deputado Júlio Delgado teme que o projeto revogando a obrigação do
sistema antifurto não seja votado até agosto, quando começa a instalação pelas
montadoras. Mas acredita que a pressão da sociedade também pode mudar este
quadro.

"Através de um projeto aqui nós vamos demonstrar claramente no Poder
Legislativo que algo está errado. Mas vamos pedir auxílio de órgãos auxiliares: da
imprensa, que cobra; do Tribunal de Contas da União; e do Ministério Público, para
que a gente possa, de certa forma, estar protegendo o consumidor brasileiro de algo
que a gente considera desnecessário: a instalação de rastreador em todos os
veículos".

Júlio Delgado defende ainda que a Comissão de Defesa do Consumidor
aprove uma Proposta de Fiscalização e Controle, para verificar se na aplicação da
norma alguma empresa estaria sendo beneficiada. Já existe ação do Ministério
Público Federal questionando se é constitucional obrigar o consumidor a pagar por
algo que não venha a usar.

_____________________________________________________________________
TEMA: Discutir o aumento das mensalidades da Geap e  a qualidade dos
serviços prestados por ela.

Requerimento nº 159/2009 - Deputado Chico Lopes

Data:  20/05/2009

CONVIDADOS:

Sergio Antonio Martins Carneiro - Coordenador-Geral de Seguridade Social e
Benefícios do Servidor da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG
Regina Ribeiro Parizi Carvalho  - Diretora Executiva da Geap - Fundação de
Seguridade Social
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 Vilma Ramos - Presidente do Conselho Deliberativo da Geap
 Jorge Ricardo - Diretor da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores

em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - FENASPS
Iliana Canoff - Assessora Parlamentar da Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS

O Deputado Chico Lopes apresentou o requerimento desta Audiência
Pública com o objetivo de discutir os aumentos extorsivos da mensalidade do plano
de saúde da Geap, já que os representantes do Conselho Deliberativo dessa
entidade, indicados pelo Governo, aprovaram o reajuste das contribuições dos
servidores, a partir de janeiro de 2009, no valor de R$ 115,19 por dependente.
Dessa forma, não existem mais os valores percentuais de 8% referentes à cobertura
familiar.

Esse novo cenário afeta principalmente os servidores de baixa renda, que
não terão condições financeiras de manter o plano.

A expositora Regina Carvalho, Diretora Executiva da Geap, alertou que o
aumento foi necessário para suprir problemas de um plano que tem 67% de
conveniados acima de 50 anos, acumula déficit de 25% na relação entre custeio e
arrecadação e tem crédito de R$ 80 milhões não recebido por serviços prestados
aos consumidores.

Acrescentou, também, que a Geap resulta em um plano completamente
diferente, pois predominam pessoas mais idosas e colocou, ainda, que a média é de
1,3 dependentes por titular.
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Para finalizar sua exposição, mostrou que os valores da mensalidade da
Geap são menores do que os cobrados por outros planos similares.

A senhora Vilma Ramos, presidente do Conselho Deliberativo da Geap,
explicou que o aumento foi o de menor impacto possível para o conjunto dos
clientes. Acrescentou que os servidores públicos tiveram  um período em que
parcelas dos salários foram congeladas e que a contribuição para o plano Geap
Saúde dava-se com base nesses salários congelados. Essa situação, de
praticamente uma década, acabou por trazer dificuldades na sustentação do plano e
na prestação de serviços.

O representante da FENASPS, Senhor Jorge Ricardo, afirmou que, se existe
um déficit no custeio, isso foi provocado pela patrocinadora. Disse também que
muitas pessoas  terão que trocar de plano para um infinitamente inferior que caiba
no seu orçamento mensal.

A seguir, foi dada a palavra ao senhor Walmir Braz de Souza, Conselheiro do
Conselho Deliberativo - Condel/Geap, o qual explicou que a decisão aprovada do
custeio não foi a mesma discutida nas reuniões da Geap. Colocou que existem
servidoras que recebem 1200 reais e que hoje têm que pagar 730 reais para o plano
de saúde, acrescentando que o custeio é fora de propósito. Além disso, há o teto de
400 reais para servidores que ganham 20.000 reais, por exemplo.

Dando prosseguimento, o senhor Sérgio Carneiro explicou  que o Ministério
do Planejamento está desenvolvendo uma Política de Atenção à Saúde do Servidor
para construir políticas na área de saúde. Dessa forma, estão fazendo o diagnóstico
dos serviços de saúde em âmbito nacional, objetivando aplicar uma política mais
justa e igualitária.

Para terminar as exposições, a Sra. Iliana Canoff fez a leitura do Ofício n°
091/PRES/DF da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, o qual esclarece
que não há previsão normativa da necessidade de autorização de reajustes das
mensalidades, por parte da ANS, no caso de variação de custo dos planos coletivos
da Geap. Acrescentou, ainda, que novas formas de custeio devem ser precedidas
de aprovação do Condel.

Nos debates ocorridos entre o colegiado, os Deputados Chico Lopes e Celso
Russomanno se comprometeram a apresentar uma Proposta de Fiscalização e
Controle-PFC para que esta Comissão, juntamente com o Tribunal de Contas,
fiscalize a Geap.

___________________________________________________________________
TEMA: Debate do Pl n° 4.571/2008, que regula a cobr ança de meia entrada em
eventos culturais.

Requerimento n° 173/2009 - do Deputado Chico Lopes

Data:  27/05/2009

CONVIDADOS:

Lúcia Kluck Stumpf  - Presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE)
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Thiara Milhomens  - Diretora da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
(UBES)
Hugo Valadares Siqueira  - Presidente da Associação Nacional dos Pós-
Graduandos (ANPG)

A Audiência Pública da Comissão de Defesa do Consumidor foi solicitada
pelo deputado Chico Lopes a fim de debater o projeto de lei 4.571/2008, do Poder
Executivo, que regula a cobrança de meia entrada em eventos culturais. Lúcia
Stumpf, primeira expositora, destacou que a meia entrada é um direito conquistado
pela juventude brasileira desde a década de 40 em vários estados e municípios,
embora não exista até o momento lei federal regulando a matéria. Segundo ela, a
única iniciativa de regulamentar a meia entrada em âmbito federal se deu com a
Medida Provisória nº 2208/2001, publicada durante o governo Fernando Henrique e
que teria, de fato, desregulamentado o setor, ao permitir que faculdades e escolas
identificassem o estudante que teria direito ao benefício. Essa universalização, para
Lúcia Stumpf, foi a principal causa do aumento de falsificações de carteirinhas, que,
por sua vez, contribuiu para a elevação do preço dos ingressos.

A presidente da Une também criticou as alterações do Senado ao projeto
de lei nº 4.571/2008, aprovado naquela Casa e enviado para análise da Câmara. A
principal reclamação refere-se ao estabelecimento de cota de 40% nos assentos de
teatros, cinemas e salas de espetáculo reservados para meia entrada. Ela destacou
que, na prática, não haverá condição de fiscalizar esses estabelecimentos para
averiguar se a lotação máxima destinada a estudantes e idosos já foi atingida.
Adicionalmente, a meia entrada foi apontada como uma conquista histórica da
juventude brasileira, não sendo admitida qualquer forma de limitação ou
cerceamento. Ela defendeu que a emissão de carteiras seja de responsabilidade
apenas de centros acadêmicos, DCEs e grêmios estudantis, e que esses
documentos sejam feitos em papel moeda confeccionado pela Casa da Moeda, de
modo a reduzir as chances de falsificação.

Thiara Milhomens destacou que a Ubes luta pela meia entrada desde os
anos 30 e cobrou regulamentação em nível federal. Para ela, a possibilidade de
preço diferenciado na compra de ingressos é importante para a complementação
cultural plena do estudante. Thiara reiterou as críticas em relação à MP nº
2208/2001 e a responsabilizou pelo aumento das falsificações de carteiras. A
Diretora da UBES afirmou ainda que a concessão de meia entrada deve estar
condicionada sempre a uma identificação confiável, nunca ao cerceamento de
direitos.

Hugo Valadares ressaltou que as entidades estudantis são parceiras dos
promotores culturais. Para ele, debater o cerceamento de direitos é absurdo e
propor cotas para meia entrada em teatros e shows equivale a limitar conquistas
como férias, 13º salário e FGTS. O presidente da ANPG disse também que
ingressos inteiros a R$ 18,00, como os cobrados em Brasília, estão fora da
realidade.

O autor do requerimento para a audiência pública, deputado Chico Lopes,
lamentou que o Ministro da Cultura, Juca de Oliveira, não tenha sequer enviado
representante à reunião. Ele ressaltou que os estudantes não têm se posicionado
contra o projeto de lei nº 4.571/2008, mas contra as limitações propostas pelos
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senadores. A presidenta da CDC, deputada Ana Arraes, afirmou que o texto da lei é
genérico, não permitindo precisar a cargo de qual órgão estará a fiscalização. Ela
disse que atualmente não existe um controle sobre a emissão de carteiras
estudantis e defendeu a adoção de um documento nacional. Para ela, a arte e a
cultura são insubstituíveis na formação do cidadão.

O deputado Dimas Ramalho disse que a meia entrada, assim como o
ensino público gratuito e a autonomia universitária, são conquistas da juventude
brasileira e não podem ser anuladas. Ele criticou “a farra das falsificações” e
defendeu o desconto para os estudantes sem restrições. O deputado Vinícius
Carvalho colocou-se a favor do que considerou um direito não apenas dos alunos,
mas também dos idosos. Para o parlamentar, no Brasil recorre-se
indiscriminadamente às cotas. Ele também defendeu a meia entrada, mas
questionou os representantes dos estudantes sobre a necessidade de filiar-se a
alguma entidade para ter esse direito. A presidente da UNE respondeu que isso não
será necessário, pois todos os estudantes são representados, independentemente
de filiação.
___________________________________________________________________
TEMA: Esclarecimentos sobre medicamentos similares.

Requerimento nº 172/2009, do Sr. Vinicius Carvalho.

Data: 03/06/2009

CONVIDADOS:

Tatiana Cambraia de Sá Lowande  - Gerente de Tecnologia Farmacêutica da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
Carlos Alexandre Geyer  - Presidente da Associação dos Laboratórios
Farmacêuticos Nacionais – Alanac.

A Sra. Tatiana Cambraia de Sá Lowande, Gerente de Tecnologia
Farmacêutica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, após conceituar
medicamento similar e estabelecer a diferença entre ele e medicamento genérico,
fez uma explanação dos requisitos necessários para possibilitar o registro do similar
no Ministério da Saúde, a fim de que possa ser industrializado, exposto à venda ou
entregue ao consumo.
São eles: padrão de identidade e qualidade, segurança de uso comprovada, eficácia
terapêutica comprovada. Após, fez uma abordagem sobre os critérios exigidos para
novos registros e renovações de medicamentos similares, estabelecidos pela
Resolução da Diretoria Colegiada nº 133/03 -  documentação legal, documentação
técnica, provas laboratoriais e, para os medicamentos importados, além desses, a
apresentação de registro emitido pela autoridade sanitária do país de origem. A
representante da Anvisa teceu, ainda, esclarecimentos sobre alguns conceitos que
geram certa confusão.

Dentre eles, o de bioequivalência, que constitui um teste a mais para
comprovar a equivalência e a eficácia do medicamento e que apenas os
medicamentos de uso oral, isto é, 30% dos medicamentos, são submetidos a esse
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teste; o de biodisponibilidade relativa, que é a verificação do comportamento do
medicamento, tanto do similar quanto do genérico, no organismo, relativamente ao
medicamento de referência; o de medicamento de referência, que é o produto
inovador, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente,
quando registrado; o de medicamento genérico, que é o medicamento similar ao de
referência, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção
patentária ou de outros direitos de exclusividade deste o de medicamento similar,
que é o medicamento que contém o mesmo princípio ativo, apresenta a mesma
concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação
terapêutica, preventiva ou diagnóstica do medicamento de referência, podendo
diferir apenas em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de
validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser
identificado por nome comercial ou de marca.

O Sr. Carlos Alexandre Geyer, Presidente da Associação dos
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais – Alanac, ateve sua exposição à questão de

mercado relativa aos medicamentos similares. Teceu breve histórico sobre o
surgimento dos similares no mercado brasileiro, em 1976, até o seu enquadramento
como tal, em 1999, quando da criação da Anvisa. Falou, ainda, da importância dos
similares na formação da base da indústria farmacêutica nacional (privada e estatal)
e no estabelecimento de programas de assistência farmacêutica que sustentam o
Sistema Único de Saúde - SUS. Explicou que o similar é medicamento de marca,
tão seguro quanto o seu referência e o seu genérico, só que nem todos já foram
submetidos ao teste de biodisponibilidade relativa – os medicamentos orais -, mas já



55

têm definido o seu cronograma de adequação às novas regras para registro,
vigentes desde 1999. Ressaltou que todo medicamento registrado pela Anvisa é
droga lícita, que pode ser comercializada sem receio e que é necessário intensificar-
se o trabalho de fiscalização, a fim de que seja retirado do mercado o medicamento
sem registro, o falsificado, o contrabandeado e o vendido em posto de venda
inadequado, já que tais práticas representam risco sanitário.
______________________________________________________________________
TEMA: Discutir a possibilidade de intervenção junto  a empresa Telefônica -
Telecomunicações de São Paulo S/A, nos termos do ar t. 110, da Lei 9.472/97 .

Requerimento n.º 181/2009 - Carlos Sampaio

Data:  08/07/2009

CONVIDADOS:

Jarbas José Valente - Superintendente de Serviços Privados da Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL
Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer - Diretor Executivo do Procon de São Paulo
Nilberto Diniz Miranda - Ouvidor da Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL
Antonio Carlos Valente Da Silva - Presidente da Telefônica Telecomunicações de
São Paulo
Amauri Martins De Oliva - Coordenador Geral da Assessoria Jurídica do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça

A Comissão de Defesa do Consumidor realizou audiência pública para
discutir a possibilidade de intervenção da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) na empresa Telefônica por descumprimento de direitos dos consumidores.
O debate foi proposto pelo deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) que lembrou que a
empresa vem descumprindo com seu dever de prestar serviços com qualidade e
regularidade. "Nos últimos três anos, a empresa foi líder de reclamações junto ao
Procon de São Paulo. Só no ano de 2008, foram 3.615 reclamações, o que
corresponde a 13,03 do total de reclamações recebidas". Afirmou ainda que as
reclamações contra a empresa são recorrentes, e a Comissão de Defesa do
Consumidor já realizou outras audiências para discutir o problema. "Infelizmente,
até hoje, nada de efetivo ocorreu". A maior parte das reclamações se referem a
cobranças abusivas, recusa de prestação de serviço, vício de qualidade e cláusulas
contratuais abusivas, entre outras. O deputado ressaltou tabém que vários
processos na Justiça contra a empresa já têm decisões favoráveis aos
consumidores.
Ele decidiu suspendeu por 90 dias o pedido de intervenção da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) na Telefônica Telecomunicações de São Paulo por
descumprimento de direitos dos consumidores.
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Durante a audiência, o diretor-executivo do Procon de São Paulo, Roberto
Pfeiffer, informou que existe um "número excessivo" de protocolos de problemas
não resolvidos pela Telefônica. Segundo ele, a empresa lidera o ranking de
reclamações, com 17.628 neste ano. Entre as reclamações, Pfeiffer citou
modificação do plano sem aviso prévio; oferecimento de plano por um determinado

valor que é alterado três meses depois, sem que isso tivesse sido informado ao
consumidor; frequente interrupção nos serviços; desligamento indevido de linha;
cobrança por serviços solicitados ou oferecidos e não instalados; cobrança de
serviços não solicitados; e pedido de alteração de plano ou cancelamento do serviço
não atendido. Roberto Pfeiffer informou ainda que uma das reclamações recorrentes
é sobre a mudança na velocidade da internet. Além de não entregar o serviço, a
empresa cobra por ele.

O Superintendente de Serviços Privados da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), Jarbas José Valente, afirmou que a Anatel tem tentado
uma solução para as reclamações dentro de cinco dias. Quando isso não ocorre,
acrescentou, a Anatel se reúne com os usuários para encontrar uma saída para o
problema. Porém, o próprio ouvidor da Anatel, Nilberto Diniz Miranda, reclamou da
morosidade da agência em aplicar punição à empresa - como a suspensão da
venda do Speedy. Ele lembrou que, apesar de a primeira falha no sistema ter
ocorrido em julho de 2008, somente no final do mês passado a Anatel determinou a
suspensão da venda dos serviços. O coordenador-geral da Assessoria Jurídica do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça,
Amauri Martins de Oliva, sugeriu a cassação do direito de a empresa explorar os
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serviços que apresentarem problemas recorrentes. "Aplica-se multa e nada muda",
alertou.

Também a presidenta da Comissão, Deputada Ana Arraes (PSB-PE), cobrou
posição firme da Anatel para evitar que os consumidores tenham prejuízos.

Por sua vez, o presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente da Silva,
reafirmou que a empresa assume a responsabilidade pelos recentes problemas no
funcionamento da rede e nos seus serviços - o Speedy sofreu, em abril, uma pane
que prejudicou milhares de usuários. Ele disse ainda que a Telefônica, que atua em
25 países, investe R$ 12,3 bilhões por ano em pesquisa, desenvolvimento e
inovação. Entre as ações da empresa para melhorar a prestação de serviços, o
presidente da Telefônica citou o aumento da capacidade do DNS (funciona como
um mapa direcionando o site e os e-mails para os servidores corretos) e novos
contratos com parceiros de operação de campo.

Além disso, ele se comprometeu nesta terça-feira a melhorar de forma
significativa, até o final do ano, o processo de comercialização, operação e de
atendimento da empresa "para atender às expectativas dos clientes". Ele disse
ainda que a Telefônica assume a responsabilidade pelos recentes problemas no
funcionamento da rede e nos seus serviços - o acesso à internet em banda larga
(Speedy) sofreu, em abril, uma pane que prejudicou milhares de usuários. Ele
explicou que na primeira falha no Speedy, em julho de 2008, a demora foi para
detectar um problema no "roteador de borda", cuja principal função é transferir
pacotes de um segmento de rede para outro. Já a falha de abril deste ano,
acrescentou, aconteceu por causa de ataque externo, apesar dos equipamentos de
segurança. Nesse caso, houve intermitência na rede. "O crescimento das
reclamações tem a ver com essas falhas registradas".

Segundo o presidente da Telefônica, a companhia tem 2,6 milhões de
clientes em São Paulo e "o intenso tráfego significa interferência direta na rede, com
algum tipo de desconforto para o usuário".

A pedido de integrantes da comissão, o deputado Carlos Sampaio sugeriu a
formação de um grupo de trabalho da própria comissão para acompanhar o plano
de metas da empresa para melhorar a prestação de seus serviços, especialmente o
Speedy. Se os problemas não forem resolvidos no prazo, o pedido de intervenção
voltará à pauta da comissão, que poderá aprová-lo ou rejeitá-lo.

___________________________________________________________________
TEMA: Discussão sobre o direito dos poupadores de r eaver as perdas
ocasionadas pela aplicação inadequada que os bancos  deram aos Planos
Bresser e Verão.

Requerimento n.º 184/2009 - Deputados Ana Arraes e Vinicius Carvalho

Data: 05/08/2009

CONVIDADOS:
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Rubens Sardenberg - Economista-Chefe da Federação Brasileira dos Bancos -
Febraban
Marilena Lazzarini - Coordenadora Institucional do Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor - IDEC
Marcela Oliboni - Coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da
Defensoria Pública do Rio de Janeiro
Walter Faiad  - Secretário Geral do Instituto Brasileiro de Política e Direito do
Consumidor – Brasilcon
Roberto Luis Troster - Economista e Doutor pela USP – Universidade de São
Paulo
Luiz Cláudio Marcolino - Presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo
Luiz Fernando Casagrande Pereira - Representante da Associação de Defesa do
Consumidor

A Audiência Pública da Comissão de Defesa do Consumidor foi solicitada
pela presidenta da CDC, deputada Ana Arraes, e pelo deputado Vinicius Carvalho
para discutir as perdas dos poupadores em virtude da aplicação inadequada feita
pelos bancos durante os Planos Bresser e Verão. A ausência de representantes do
Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil foi criticada pelos integrantes do
colegiado e por diversos convidados ao evento.

Durante sua exposição, o sr. Roberto Luis Troster avaliou que à época do
Plano Verão, em janeiro de 1989, os bancos não aplicavam o que era exigido do
montante mantido como poupança em financiamento da habitação popular.
Segundo ele, ao invés dos 75% determinados pela Resolução 1.446/98, os bancos
aplicavam 35% em média dos recursos aprovisionados, caracterizando o chamado
“descasamento”, embora os bancos não estivessem, segundo ele, na ilegalidade.

O sr. Rubens Sardenberg destacou a importância dos planos de
estabilização para a economia brasileira, que evitaram processos de fuga de capital,
dolarização e hiperinflação, a exemplo do que ocorreu na Bolívia, Argentina e Peru.
Para ele, não houve perda para os poupadores com o Plano Verão, sendo as
correções posteriores superiores à inflação. Sardenberg também disse que aos
bancos não foi facultado escolher qual indexador aplicar, devendo as instituições
financeiras cumprir as normativas do Banco Central.

Em sua exposição, a sra. Marilena Lazzarini disse que os poupadores
recorreram à Justiça para recuperar perdas e que as cortes, desde as instâncias
inferiores até o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, têm se
manifestado a favor dos consumidores nos últimos 20 anos. A coordenadora
Institucional do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor lembrou que os bancos
privados protocolaram em março no STF Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental com pedido liminar para a suspensão de todos os processos que
reivindicam essas perdas. A liminar foi negada pelo ministro-relator, Ricardo
Lewandowski, e pelo presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, mas o Banco
Central pediu em agosto a reconsideração do pedido, assumindo posicionamento,
na avaliação de Marilena Lazzarini, favorável ao setor financeiro e contrário aos
poupadores.

Ela refutou argumentação da Febraban, segundo a qual o
ressarcimento das perdas chegaria a R$ 180 bilhões e causaria desequilíbrio no
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setor financeiro. No entanto, na avaliação da Coordenadora Institucional, existe total
desencontro de informações com relação ao montante correto, pois já foram
informados valores que variaram de R$ 105,9 bilhões a R$ 200 bilhões. Segundo
Marilena Lazzarini, a fim de chegar ao valor de R$ 180 bilhões, os representantes
do setor financeiro adotaram premissas equivocadas e falsas, pois levaram em
consideração o que aconteceria se todos os poupadores responsáveis por 80
milhões de cadernetas de poupança fossem beneficiados simultaneamente por
medidas judiciais favoráveis – resultado esse que nunca seria atingido, uma vez que
apenas os titulares de 550 mil cadernetas (menos de 1% do total) recorreram à
Justiça nos últimos 20 anos.

O sr. Luiz Fernando Casagrande Pereira iniciou sua manifestação
lamentando a ausência de representantes do Banco Central e do Ministério da
Fazenda ao evento. Ele classificou de “tresloucado” o valor de R$ 180 bilhões que,
segundo a Febraban e o BC, seriam arcados pelo sistema financeiro no caso do
pagamento das ações judiciais em curso. Segundo o representante da Associação
Brasileira de Defesa do Consumidor, o valor não superaria R$ 6 bilhões. Ele fez um
breve histórico da tentativa dos bancos em impedir o pagamento das indenizações e
disse que o Poder Judiciário tem a cerca de 20 anos jurisprudência consolidada
sobre o tema.

Ele afirmou ainda que os bancos lucraram R$ 230 bilhões durante o
Plano Verão com o descasamento, uma vez que  parte do dinheiro captado nas
cadernetas de poupança não foi aplicada no Sistema Financeiro de Habitação. Por
fim, o sr. Luiz Fernando pediu que a comissão agisse como um contraponto às
bancas de advogados que representam os interesses do setor financeiro, pois,
segundo ele, os parlamentares estariam em condições de representar os milhões de
poupadores junto ao Supremo Tribunal Federal.

A sra. Marcela Oliboni afirmou que o ingresso da ADPF junto ao
Supremo representa uma reação desesperada dos bancos, que buscam uma
solução favorável para o setor financeiro. A ação, na sua avaliação, traz
insegurança jurídica ao poupador. Ela estranhou ainda que exista tamanha
discordância entre os números apresentados pelos bancos a respeito do impacto do
ressarcimento para o setor financeiro. Para ela, as entidades de defesa do
consumidor estão em nítida desvantagem em relação às instituições financeiras,
uma vez que não dispõem de números que permitam realizar análises econômico-
financeiras.

O sr. Walter José Faiad de Moura disse que, no Brasil, quem poupa
pode ser considerado um herói, mas a Justiça está prestes a punir esse herói. Ele
lamentou ainda que o anunciado caos econômico pregado pelo setor financeiro seja
um argumento falacioso. Para o secretário-geral do Instituto Brasileiro de Política e
Direito do Consumidor, caso prospere a tese dos bancos a credibilidade da
economia popular estará seriamente abalada, e muitos correntistas não se sentirão
seguros em poupar e haverá uma perda considerável para a cidadania brasileira,
que poderá desequilibrar o sistema financeiro habitacional.

 O sr. Luiz Cláudio Marcolino afirmou que o sistema financeiro está
consolidado e teria condições de assimilar indenizações ou pagamentos dessa
natureza, pois suas receitas de créditos continuam crescendo. Ele também disse
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que os bancos têm escondido em seus balanços contábeis informações que
comprovariam a capacidade de pagamento.

O deputado Carlos Sampaio questionou o representante da Febraban
sobre as normativas elaboradas pelo Governo Federal e encaminhadas aos bancos
em relação à remuneração das cadernetas de poupança. O deputado Júlio Delgado
perguntou aos expositores se o Ministério da Fazenda possui levantamento com
número de correntistas idosos (idade superior a 60 anos) que ingressaram com
ações judiciais contra o índice de correção aplicada pelos bancos à época e
lamentou que representantes do Banco Central não estivessem presentes à
audiência para explicar os motivos que levaram essa autarquia a posicionar-se
favoravelmente ao pleito das instituições bancárias e contra os consumidores. O
deputado Celso Russomano questionou os expositores a respeito do total das ações
judiciais impetradas por correntistas em cada banco, bem como sobre o valor das
ações, tempo e estágio de tramitação, bem como os respectivos autores.
___________________________________________________________________
TEMA: Debater o Pl nº 7137/2002, que “estabelece no rmas para relação
contratual locatícia em shopping  center

Data: 12/08/09

Requerimento nº 162/2009 – Deputado WALTER IHOSHI
Requerimento nº 169/2009 – Deputado CELSO RUSSOMANNO
Requerimento nº 191/2009 - Deputado Dimas Ramalho

CONVIDADOS:

Luiz Fernando Pinto Veiga  - Presidente da Associação Brasileira de Shopping
Centers - Abrasce
Roque Pellizzaro Júnior - Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas - CNDL
Ivo Dall’acqua Júnior - Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de
Araraquara e Presidente do Conselho de Relações do Trabalho, órgão de estudos e
assessorarmento da Fecomércio
Mário Cerveira Filho - Advogado do Conselho Nacional de Entidades de Shopping
Centers – Conecs
Natan Baril  - Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de
Franchising
José Ricardo Pereira Lira - Assessor Jurídico da Associação Brasileira de
Shopping Centers - Abrasce
Daniel Pla  - Presidente do Conselho de Varejo da Associação Comercial do Rio de
Janeiro
Ruy Pedro de Moraes Nazarian  - Presidente do Sindicato dos Lojistas do
Comércio de São Paulo

O Sr. Luiz Fernando Pinto Veiga, Presidente da Associação Brasileira de
Shopping Centers – Abrasce, afirmou que o shopping center é parceria entre lojistas
e empreendedores e fez um resumo do cenário atual da indústria de shopping



61

centers no Brasil, relativamente ao faturamento, ao número de empregos gerados,
de visitas/mês, de lojas, de salas de cinema, sua distribuição por região, quantidade
existente nos dez maiores estados e capitais do país e tendência de crescimento no
interior. Afirmou, ainda, que ele constitui uma comunidade de interesses,
representada por consumidores, Governo, lojistas, empreendedores e empregos.
Abordou, também, a evolução do setor, de 1966, quando foi construído o primeiro
shopping center no país, a 2003, quando atingiu a marca dos 316 shopping centers,
apresentando uma projeção para 2010, quando deverá atingir o número 416, com
73.775 lojas e geração de 800.000 empregos. Relativamente à vacância,
demonstrou que essa diminuiu de 6,0%, em 2003, para 2,5%, em 2009. Encerrou
sua exposição destacando os principais benefícios que a instalação de shopping
centers tem trazido para a economia local, em termos de aumento de arrecadação
de impostos, crescimento de empregos formais, qualificação do comércio de rua,
crescimento de preços dos imóveis residenciais, aceleração do desenvolvimento e
formalização da economia e informou a existência de 27 projetos de construção
para 2011 e 2012.

O Sr. Roque Pellizzaro Júnior, Presidente da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas – CNDL, destacou a necessidade de se estabelecer uma
legislação que determine maior transparência na relação contratual entre lojistas e
investidores de shopping centers, levando em consideração a hipossuficiência. Isso
porque o modelo de contrato hoje adotado não permite a negociação igualitária dos
seus termos, sendo praticamente imposto ao lojista, que se vê obrigado a aderir a
ele, sem discussão. Daí a necessidade da intervenção do Estado, para impedir a
imposição de condições ao hipossuficiente, permitindo, assim, que o varejo continue
a crescer por meio do estabelecimento dos princípios da equidade entre as partes,
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da transparência das regras e da longevidade dos contratos.
O Sr. Ivo Dall’acqua Júnior, Presidente do Sindicato do Comércio

Varejista de Araraquara e Presidente do Conselho de Relações do Trabalho, órgão
de estudos e assessorarmento da Fecomércio, criticou a cláusula contratual
adotada pelas administradoras de shopping centers, segundo a qual, no caso de
fechamento de uma empresa, esta responderá com o seu patrimônio, se for
necessário, para liquidar seus compromissos, já que a garantia adotada nos
contratos é a fiança. Por isso, enfatizou a necessidade de o Estado corrigir as
distorções existentes nas relações entre lojistas e administradoras.

O Sr. Mário Cerveira Filho, Advogado do Conselho Nacional de Entidades
de Shopping Centers – Conecs, atacou as atuais regras contratuais utilizadas na
locação de lojas nos shopping centers, as quais, segundo ele, prejudicam os
lojistas, na medida em que não proporcionam uma negociação justa, já que os
contratos são de adesão, sendo que, após sua assinatura, fica difícil sair, a não ser
com elevado custo. Criticou a cobrança do 13º aluguel, que é aquele cobrado em
dobro, no mês de dezembro, a cláusula de raio, o aluguel complementar anual, a
multa para rescisão antecipada do contrato, o indexador de reajuste de aluguel
utilizado pela administradora do shopping, o custo do aluguel e condomínio da loja,
pontos que o PL 7.137/2002, na forma original, vem corrigir, restabelecendo o
equilíbrio da relação de negócios do setor. Por isso, defendeu sua aprovação, bem
como a rejeição dos substitutivos a ele apresentados, por desvirtuarem essa
correção.

O Sr. Natan Baril, Diretor de Relações Institucionais da Associação
Brasileira de Franchising, afirmou que a Lei do Inquilinato, que regula as relações
entre lojistas e empreendedores de shopping centers, não mais atende aos
interesses dos lojistas, tendo em vista as condições desiguais previstas nos
contratos, que privilegiam os empreendedores, e defendeu a aprovação do PL nº
7.137/2002, na forma do texto original, a fim de que o mercado de locações
comerciais venha a equilibrar-se.

O Sr. José Ricardo Pereira Lira, Assessor Jurídico da Associação
Brasileira de Shopping Centers, afirmou que o modelo de negócio que está sendo
combatido constitui apenas uma das possibilidades do exercício do varejo, a qual o
lojista pode aderir, se julgar ser do seu interesse, dela podendo sair mediante o
pagamento de multa. Com isso, acredita que a legislação em vigor assegura a
liberdade de contratar.

Os Srs. Daniel Pla, Presidente do Conselho de Varejo da Associação
Comercial do Rio de Janeiro, e Ruy Pedro de Moraes Nazarian, Presidente do
Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo, apoiaram a aprovação do PL nº
7.137/2002, na forma do texto original, a fim de viabilizar as relações entre lojistas e
empreendedores.
___________________________________________________________________
Tema: Debater o Projeto de Lei nº 757/2003, que pro íbe as prestadoras dos
serviços móvel celular e móvel pessoal de utililzar em o serviço de mensagem
para a veiculação de propaganda comercial.

Data:  03/09/09
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Requerimento n. 164/2009 - Deputado Vinicius Carvalho

CONVIDADOS:

Guilherme Fernandes Neto   - Promotor de Justiça de defesa do Consumidor do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - Prodecon/MPFDFT
Laura Schertel Ferreira Mendes  - Coordenadora Geral  do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça - DPDC/MJ
Omarson Costa  - Presidente da Mobile Marketing Association – MMA

A Comissão de Defesa do Consumidor realizou audiência pública para
discutir o Projeto de Lei 757/03, do deputado José Carlos Martinez, já falecido, que
proíbe o uso de "torpedos" para veiculação de propaganda comercial.

O debate foi proposto pelo relator, deputado Vinicius Carvalho (PTdoB-RJ), e
o objetivo foi debater os pontos conflitantes da proposta, para possibilitar a
elaboração de um relatório "que corresponda aos anseios e expectativas dos
consumidores brasileiros".

O promotor de Defesa do Consumidor do Ministério Público do DF, Guilherme
Fernandes Neto, afirmou que as regras atuais sobre propaganda comercial por meio
de mensagens (torpedos) para celulares não protege os clientes. A possibilidade de
optar por não receber as mensagens, segundo ele, não funciona na prática, pois
não há sanção contra as empresas que usam o recurso. "Se não houver uma
sanção a lei é ineficaz, ademais tem de haver um órgão específico para aplicar as
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penalidades e o melhor órgão hoje que pode aplicar uma sanção de defesa do
consumidor são os órgãos de defesa do consumidor e não as agências."

O presidente da Mobile Marketing Association, Omarson Costa, que
representa a maioria das empresas responsáveis por enviar esse tipo de
mensagens, reconhece que as empresas muitas vezes enviam torpedos em
quantidade e horários inapropriados. Mesmo assim, ele acredita que já existem
bons mecanismos de controle e o projeto é desnecessário. Ele afirma que as
restrições a esse tipo de propaganda já existem em normas estabelecidas pela
Anatel.

Apesar do projeto original proibir esse tipo de mensagem, Vinicius Carvalho
deve optar por apenas restringir essa prática. "O fato de o cliente ter comprado uma
linha não significa que ele tenha autorizado [a propaganda]. Ele tem que autorizar
expressamente. A simples aquisição do produto, segundo o deputado, não autoriza
as operadoras ou outras empresas a enviarem mensagens ou fazerem ligações
para o usuário dos serviços.

Para Vinicius Carvalho, é preciso regulamentar o setor, para que os direitos
do consumidor sejam respeitados.

O relator acredita que o projeto deva ser votado pela Comissão de Defesa do
Consumidor até o final de outubro.

___________________________________________________________________
TEMA: Debater o PL 3.337/2004, que dispõe sobre a g estão, a organização e o
controle social das Agências Reguladoras e suas imp licações na Defesa do
Consumidor.

Requerimento n.º 195/2009 - Deputada Ana Arraes

Data: 23/09/2009

CONVIDADOS:

Ricardo Morishita Wada - Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça - DPDC/MJ
Ricardo Barros - Relator do PL 2057/2003 - Agências Reguladoras
Robson Santos Campos - Diretor de Relações Institucionais do Procon-SP
Marcos Vinicius Pó  - Coordenador Adjunto do Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor – IDEC
Rosana Grinberg  - Presidenta da Associação de Defesa da Cidadania e Defesa do
Consumidor - ADECON

A Audiência Pública da Comissão de Defesa do Consumidor foi solicitada
pela presidenta da CDC, deputada Ana Arraes, para discutir gestão e aspectos
relacionados à organização e ao controle social das Agências Reguladoras e suas
implicações na Defesa do Consumidor.

Para o Coordenador do IDEC, Marcos Vinicius Pó, no Brasil, as Agências
Reguladoras não conhecem a fundo a legislação consumerista, ao contrário de
outros países, como Reino Unido, França e Estados Unidos. De acordo com ele,
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essas autarquias deveriam assumir a proteção do consumidor como uma de suas
preocupações, uma vez que o consumidor representa um termômetro do que ocorre
no mercado. Marcos Pó disse que, contrariando essas recomendações, as agências
brasileiras ignoram até a natureza das principais reclamações dos consumidores.
Segundo ele, é essa mudança que se espera  do PL 3.337/2004.

O Diretor do DPDC, Ricardo Morishita, afirmou que o projeto de lei é
complexo e deve alterar substancialmente o cotidiano dos consumidores. No
entanto, alertou para três preocupações: a) o novo modelo de Termo de Ajuste de
Conduta (TAC); b) a subordinação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
aos órgãos reguladores; e c) a “supressão da voz do consumidor”, uma vez que as

instâncias que tradicionalmente o defendem perderiam representatividade. As
maiores críticas de Morishita foram destinadas ao dispositivo que autoriza as
agências reguladoras a celebrar TACs com concessionárias por elas
supervisionadas, bem como à exigência de pareceres técnicos das agências como
condição para conclusão dos referidos termos. Para ele, o TAC apenas se justifica
se um processo foi instaurado, há delimitação do objeto da lesão, existe medida de
reparação claramente descrita e  punição pelo seu descumprimento – elementos
que, segundo o diretor do DPDC, não constariam do parecer. Morishita classificou o
projeto como uma “imunidade” para as empresas reguladas.

Em sua exposição, a Presidenta da ADECON, Rosana Grinberg,
lembrou que a maior demanda dos órgãos de defesa do consumidor incide sobre
serviços públicos regulados, o que reforça a importância de um arcabouço
regulatório que leve em consideração as necessidades desse segmento. Rosana
defendeu ainda que o conhecimento aprofundado da legislação sobre consumo e
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concorrência seja levado em conta por ocasião da escolha dos diretores das
agências reguladoras.

O último dos expositores, Robson Santos Campos, Diretor de Relações
Institucionais do Procon-SP, se posicionou categoricamente contra a modalidade de
Termo de Ajuste de Conduta, que considera prejudicial ao consumidor brasileiro.
Para ele, a suspensão das sanções administrativas de competência da agência
reguladora durante a vigência do TAC – conforme previsto no substitutivo – é um
flagrante retrocesso.

O deputado Chico Lopes afirmou, durante sua intervenção, que, na
avaliação dos consumidores, as agências reguladoras não correspondem aos
anseios da população. Para o parlamentar, a Comissão de Defesa do Consumidor é
mais respeitada pela sociedade que as autarquias responsáveis pelos setores
regulados. O deputado Vinicius Carvalho disse que o dever dos parlamentares que
compõem a comissão é defender o consumidor e rechaçou que esses direitos se
enquadrem como privilégios. Ele destacou ainda que o PL em discussão tem
inconsistências e que deveria sofrer modificações.

A presidenta da CDC, deputada Ana Arraes, disse que entre as maiores
preocupações da comissão estão os serviços públicos indispensáveis à cidadania –
fornecimento de energia elétrica, água, telefone, etc – justamente os setores
monitorados por agências reguladoras e que são objeto do PL 3.337/2004. Para ela,
não é possível afastar a condição de consumidor da idéia de cidadania. Na
avaliação da presidenta,  é importante que as atividades econômicas – reguladas ou
não – gerem retorno dos investimentos e lucros, desde que o cidadão não seja
penalizado. Ela ressaltou ainda que a inclusão da defesa do consumidor nos
regramentos regulatórios fortalecerá não apenas as agências, mas também a
democracia como um todo, pois o ator de qualquer atividade econômica deveria ser
o povo brasileiro.

O deputado Celso Russomanno iniciou sua intervenção ressaltando que
o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é caracterizado pela independência
entre as diferentes instâncias que o compõem. Dessa forma, por exemplo, se o
Procon de um município e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
firmarem simultaneamente Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com uma empresa,
poderá prevalecer o primeiro deles, caso seja mais adequado aos interesses do
cidadão. Essa autonomia, segundo Russomanno, seria comprometida se
passassem a vigorar os termos do PL 3.337/2004, segundo o qual as agências
deveriam ser consultadas antes de firmados os TACs. O deputado criticou ainda os
fortes vínculos entre representantes dos setores regulados e as agências,
decorrentes de vícios que remontam à época de criação dessas autarquias. Essa
forte ligação pessoal, segundo ele, compromete a eficiência da regulação.

O deputado Carlos Sampaio questionou a eficácia de consultar as
agências reguladoras antes de serem firmados TACs, uma vez que muitos
municípios possuem Procons. Por esse motivo, os TACs estariam na prática
inviabilizados.

O relator do PL 3.337/2004 contestou as críticas ao projeto e disse que
não existe previsão de imunidade ou subordinação em seu substitutivo. Segundo
ele, as agências existem para promover o equilíbrio nas relações entre os
consumidores, concessionários e o poder público, sem prevalência de nenhuma das
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partes. Ricardo Barros destacou ainda que a consulta às agencias antes de firmar
os TACs não têm efeito vinculante, ou seja, o órgão de defesa do consumidor não
está obrigado a acatar as sugestões feitas pela agência. Ele afirmou que o
substitutivo agrega muitos avanços em relação ao texto original e que já acatou
diversas demandas de representantes de órgãos de defesa do consumidor. No
entanto, o deputado se colocou à disposição para reunir-se com os integrantes da
CDC a fim de tentar realizar eventuais ajustes de ordem formal no texto.

___________________________________________________________________
Tema: Padronização de Tomadas e Plugues Elétricos”,  com a participação da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Data: 25/11/09

Requerimento nº 277/09 dos Deputados Capitão Assunção e José Guimarães -
CDEIC

Requerimentos nºs 219/09 e 217/09 dos Deputados Celso Russomanno e Sérgio
Barradas Carneiro – CDC

CONVIDADOS:

João Alziro Herz da Jornada - Presidente do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro;
Mariana Tavares de Araújo  - Secretária de Direito Econômico do Ministério da
Justiça - SDE/MJ;
Alfredo Carlos Orphão Lobo - Diretor da Qualidade do Inmetro;
Eduardo Pontual  - Assessor da Presidência do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE;
Fabian Yaksic  - Gerente do Departamento de Tecnologia e Política Industrial –
ABINEE;
Ricardo Rodrigues Fragoso  - Diretor Geral da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT;
Carlos Santos Amorim  - Diretor de Relações Externas da Associação Brasileira de
Normas e Técnicas – ABNT;
José Sebastião Viel  - Superintendente da Comitê Brasileiro de Eletrecidade,
Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações – COBEI;
Luiz Alberto Zanardi  - Coordenador Técnico da Associação Nacional de
Fabricantes de Produtos Eletrônicos – Eletros.

O Sr. Fabian Yaksic, Gerente do Departamento de Tecnologia e Política
Industrial – ABINEE, defendeu a adoção de um padrão brasileiro para plugues e
tomadas, fundamentalmente pela segurança que oferece e explicou que, com a
adoção do novo padrão brasileiro, passa a haver 2 tipos de tomadas e 4 tipos de
plugues. Tomadas para 10 amperes e para 20 amperes, dependendo da potência
do aparelho eletro-eletrônico, a fim de evitar aquecimento e até mesmo incêndio das
instalações; e plugues com 2 pinos redondos e com 3 pinos redondos, a depender
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da existência ou não de aterramento imbutido no equipamento. Relativamente ao
prazo estabelecido, tanto para os fabricantes de plugues e tomadas, que expirou em
janeiro de 2009, como para os fabricantes de equipamentos eletro-eletrônicos, que
vence em janeiro de 2010, afirmou que foi amplamente discutivo e considerado
suficiente para procederem à adaptação.

O Sr. Eduardo Pontual, Assessor da Presidência do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, manifestou preocupação com a
defesa da concorrência quando há mudança de regulamentação  e de normatização
pública, de forma a garantir a isonomia entre as empresas e impedir o abuso do
poder econômico. Afirmou que a padronização pode ajudar a concorrência, desde
que transparente, na medida em que permite a homogeinização de produtos e a
possibilidade de escolha pelo consumidor entre as várias empresas. Afirmou, ainda,
que a padronização não constitui barreira significativa à importação, pois abarca

parte pequena dos custos e, além disso, os importadores já importam os produtos
com o padrão local.

O Sr. Ricardo Rodrigues Fragoso, Diretor Geral da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT, definiu a norma técnica e discorreu sobre como se dá
o seu processo de produção, do qual a ABNT é a gestora. Há, inicialmente, uma
demanda, que entra  num programa de normalização, o qual gera uma comissão de
estudo responsável pela elaboração de um projeto de norma. Segue-se a consulta
nacional, consistente na discussão do projeto pelas partes interessadas, dentre as
quais consumidores, produtores e neutros. Após, é constituído um documento
resultante de consenso, dentro dos critérios estabelecidos pela ABNT, que, uma vez
publicado, é disponibilizado para uso da sociedade. Finalizou afirmando que a
norma sobre plugues e tomadas, NBR 14136, seguiu todos esses procedimentos,
com lisura e a audiência de todas as partes interessadas.

O Sr. Alfredo Carlos Orphão Lobo, Diretor da Qualidade do Inmetro, fez
uma abordagem dos principais fatos geradores para o estabelecimento do novo
padrão para plugues e tomadas: a existência de cerca de 15 diferentes
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configurações, o risco de acidentes advindos dos atuais padrões e o desperdício de
energia. Afirmou que a norma da ABNT, após submetida a criterioso processo de
avaliação crítica, foi considerada adequada como base para o estabelecimento de
um padrão brasileiro regulamentado, tendo em vista  a questão da segurança das
instalações, a compatibilidade do novo padrão com as instalações e os
equipamentos eletro-eletrônicos existentes (em 80% dos casos as instalações
existentes puderam ser conectadas ao novo padrão e em apenas 20% foi
necessário o uso de adaptadores ou a troca das tomadas) e o baixo custo da
mudança. Falou, finalmente, sobre o prazo que os setores impactados tiveram para
se adaptarem à normalização e como se deu o processo de divulgação da mudança
nos meios de comunicação.

A Sra. Mariana Tavares De Araújo, Secretária de Direito Econômico do
Ministério da Justiça - SDE/MJ, afirmou que a mudança é positiva, do ponto de vista
da segurança e que o mais importante, dentro desse processo, é que o consumidor
seja muito bem informado e que não seja transferido para ele o custo dessa
adaptação.

O Sr. Luiz Alberto Zanardi, Coordenador Técnico da Associação Nacional
de Fabricantes de Produtos Eletrônicos – Eletros, informou que não há qualquer
registro de que a adoção do novo padrão brasileiro tenha trazido problemas aos
fornecedores de produtos importados, tanto no que se refere a custo como a
abastecimento e que não há impacto nas linhas de produção dos produtos
exportados. Informou, ainda, que a Indústria já vem produzindo nos novos moldes e
que eventuais problemas surgidos no processo de produção vêm sendo
contornados adequadamente.

O Sr. João Alziro Herz Da Jornada, Presidente do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, ressaltou que o novo
padrão de plugues e tomadas teve a assistência do Inmetro, mas o  CONMETRO –
Conselho Nacional de Metrologia – foi o responsável pela decisão do novo padrão,
inclusive pelo acompanhamento da sua implementação, tanto pela importância do
assunto, como para possibilitar a maior discussão entre os atores representativos.
Destacou que o novo padrão foi amplamente estudado e tem a sua eficácia
comprovada em termos de qualidade e segurança.

A Srª Teresa, representante do Instituto de Defesa do Consumidor,
destacou a importância de o órgão regulador melhor trabalhar a questão da
informação, mostrando ao consumidor os ganhos e as perdas que terá em razão da
adoção do novo padrão para plugues e tomadas.

___________________________________________________________________
Tema: Debater o cálculo de reajuste tarifário aplic ados nas contas de energia
elétrica, a neutralidade da Parcela "A", e a contas tação do TCU de que tais
cálculos ocasionaram prejuízos de sete bilhões aos consumidores
brasileiros", realizada com a participação da Comis são de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Data: 09/12/2009

Requerimento nº 182/2009 do Dep. Chico Lopes - CDC
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Requerimento nº 211/2009 do Dep. Dimas Ramalho - CDC
Requerimento nº 213/2009 do Dep. Vital do Rêgo Filho - CDC
Requerimento nº 214/2009 do Dep. Chico Lopes - CDC
Requerimento nº 216/2009 do Dep. Júlio Delgado - CDC
Requerimento nº 479/2009 do Dep. Antonio C. Mendes Thame - CAPADR

CONVIDADOS:

Marcelo Barros Gomes - Gerente de Divisão da Secretaria de Fiscalização de
Desestatização do Tribunal de Contas da União - TCU
Joísa Campanher Dutra Saraiva  - Diretora da Aneel
Jurandir Picanço Júnior – Diretor Corporativo do Instituto de Desenvolvimento
Industrial do Ceará – INDI

O Senhor Marcelo Barros Gomes apresentou dados da Secretaria de
Fiscalização de Desestatização do TCU, que mostram que os consumidores
pagaram quatro bilhões e meio de reais a mais por conta do erro na composição
das contas de energia elétrica desde 2002.

O diretor corporativo do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Ceará,
Jurandir Picanço, afirmou que as distribuidoras cobraram, de 2002 até 2009,
contribuições de todos os consumidores brasileiros de energia para fornecer
eletricidade em regiões e sistemas isolados, especialmente na Amazônia. O
problema é que, para calcular o valor das contribuições cobradas em cada conta,
não foi levado em consideração o crescimento do número de consumidores. Assim,
as distribuidoras arrecadaram mais dinheiro que o necessário para manter os
sistemas isolados. No caso do Ceará, os consumidores de energia elétrica do Ceará
estão pagando uma tarifa 20% mais alta, em razão de um erro de contrato da
empresa de energia do estado – a Coelce. Ele explicou que o contrato obriga a
Coelce a comprar energia da termelétrica da CGTF, que pratica preços 10 vezes
maiores que os do mercado. Ele ainda criticou a omissão da Agência Nacional de
Energia Elétrica na defesa do consumidor.

A diretora da Aneel, Joísa Saraiva, afirmou que a agência não pode realizar
alterações contratuais com as distribuidoras de energia elétrica sem que sejam
realizadas audiências públicas para discussões. Ela disse ainda que o prazo para
sugestões por parte das concessionárias se encerrou há duas semanas e agora os
técnicos da Aneel estudam a melhor forma de corrigir as distorções nas cobranças
das tarifas de energia elétrica. Afirmou que a  Aneel está tomando todas as medidas
para promover o aperfeiçoamento metodológico e reposicionar as tarifas antes de
fevereiro, quando terão início os novos processos tarifários para o ano de 2010.

A presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputada Ana Arraes,
afirmou que a Comissão vai acompanhar de perto o reajuste das tarifas e vai se
empenhar para que o consumidor receba o que foi pago a mais. Falou que se a
cobrança foi indevida , o próprio Código de Defesa do Consumidor responde, pois a
repetição do indébito e o ressarcimento em dobro.  Com relação à correção dos
valores nas faturas de energia elétrica, a presidenta considerou positivo o
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reconhecimento, por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da
necessidade de mudanças no cálculo dos reajustes e da existência de valores
cobrados em desfavor do consumidor. Segundo ela, o colegiado já assumiu para
2010 o compromisso de lutar pela devolução do montante pago indevidamente pelo
consumidores – valores que podem chegar a R$ 7 bilhões.
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7.2. MESAS REDONDAS

Tema: Debater a nova regulamentação sobre cartões d e crédito, débito e
demais Instrumentos de pagamento .
Reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente, D efesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle do Senado Federal.

Requerimento  nº 154/2009 -  do Dep. Felipe Pereira
Requerimento n° 168/2009 -  da Dep. Ana Arraes
Requerimento  nº 170/2009 -  do Dep. Vinicius Carvalho
Requerimento  nº 37/2009 do Senador Renato Casagrande

 Data: 17/06/2009

CONVIDADOS:

Marcelo Ramos   - Coordenador-Geral de Comunicação e Mídia da Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda;
José Antônio Marciano  - Chefe do Departamento de Operações Bancárias e de
Sistema de Pagamentos do Banco Central do Brasil – Deban;
Aurélio Rios - Subprocurador Geral da República;
Paulo Augusto Pettenuzzo De Britto  - Coordenador-Geral de Análise Econômica
da Secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça;
Maria Inês Dolci   - Coordenadora Jurídica da Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor - Pro Teste.

O representante da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de
Créditos e Serviços,  ABECS, Aldemir Bendine, foi convidado, não compareceu, e
enviou à Comissão de Defesa do Consumidor suas justificativas pelo não
comparecimento.

           O Senhor Aurélio Rios, Subprocurador Geral da República, ressaltou a
absoluta popularização dos cartões, tanto os cartões de crédito das administradoras
tradicionais, especialmente Visa e Mastercard, quanto os cartões corporativos e os
cartões ligados às grandes empresas. Afirmou que, aproximadamente, 500 milhões
de brasileiros economicamente ativos têm pelo menos um cartão de crédito.
Observou que é preocupante essa  popularização, visto que há casos de pessoas
compulsivas para o consumo, ocasionando o superendividamento. Falou que dois
problemas ainda persistem no setor de cartões de crédito: o primeiro é a questão de
quem fiscaliza os cartões de crédito. Isso porque, tradicionalmente, o Banco Central
não tem controlado a situação dos cartões de crédito, como tem feito com as tarifas
bancárias, por entender que as administradoras não se enquadram na categoria de
instituição financeira, descrita na Lei 4.595/64. O segundo é a questão  do próprio
sistema competitivo, visto que atualmente  praticamente 2 grandes redes
comandam quase a totalidade dos cartões de crédito do País. Frisou a necessidade
de uma proposta de regulação, para definir quem controla, quem fiscaliza esse
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setor, que hoje é responsável por grande parte dos pagamentos efetuados no País,
sejam eles à vista, sejam eles a prazo. Mostrou que há um erro do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor de defender essa obrigatoriedade da equivalência de
valor, o que deixa vulneráveis não só os pequenos lojistas, os pequenos
comerciantes, mas também principalmente as pessoas que não têm cartão e ficam
privadas do desconto que teriam se as lojas pudessem, ao invés de pagar os 5%,
10% que pagam para administradoras, oferecer esse desconto na compra à vista.
Levantou o problema da quantidade de irregularidades referentes à cobrança
indevida e abusiva dos cartões de crédito.  Disse que o Ministério Público Federal
vai discutir com o BC a normatização do mercado de cartões de pagamento. O
objetivo é replicar a experiência das duas instituições, que trabalharam em conjunto
para regulamentar as tarifas bancárias no país, em 2007.

O Senhor Paulo Augusto Pettenuzzo de Britto afirmou que a Secretaria de
Direito Econômico tem 2 grandes preocupações com este tema. Primeiro, há  a
preocupação com a qualidade do atendimento aos consumidores, com a qualidade
dos serviços. Nos últimos 4 anos, das 1,8 milhões reclamações registradas no
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, SINDEC, 11% foram
relativas ao cartão de crédito.

O  Coordenador-Geral de Comunicação e Mídia da Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Senhor Marcelo Ramos,
falou sobre pontos já conclusivos do relatório sobre a indústria de cartões, fruto de
um trabalho conjunto de cooperação técnica que o Banco Central firmou com a SDE
e com a Seae. Quanto à  questão da neutralidade do prestador de serviço de
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compensação e liquidação,  explicou que hoje tanto a Visanet quanto a Redecard,
que são os 2 grandes credenciadores, são extremamente integrados, o que torna
complicada a entrada de novos credenciadores nesse mercado. Outro ponto
abordado foi  a interoperabilidade entre prestadores de serviços de rede, o que força
as lojas a terem uma máquina de aquisição de dados para cada bandeira.
Finalmente, quanto a questão  da regra de não sobrepreço, falou que não há muitas
opções, uma vez que hoje o que impossibilita o desconto no segundo mês de
pagamento são normas infralegais existentes,  que impossibilitam a diferenciação
de preço.

O chefe de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco
Central do Brasil, Senhor José Antônio Marciano, concordou com a necessidade de
uma regulamentação para o setor, mas pediu que ela fosse mais abrangente,
envolvendo todas as formas de pagamento, como cheques, cartões de crédito e
débito, transferências eletrônicas e certificação digital, de forma a construir uma
base legal mais sólida para todos os instrumentos de pagamento. Concluir que uma
das formas de melhorar o mercado é permitir que o estabelecimento comercial
diferencie o preço, segundo o instrumento do pagamento.

A Senhora Maria Inês Dolci mostrou os resultados de um trabalho realizado
pela Pro Teste para verificar a verdadeira situação dos cartões. Falou das
armadilhas que o consumidor brasileiro enfrenta em relação ao cartão de crédito:
falta de informação prévia sobre a contratação, taxas de juros elevadíssimas,
contratos com cláusulas abusivas, mau atendimento por parte das administradoras,
envio não solicitado, cobranças indevidas, propagandas enganosas, impossibilidade
de renegociar dívidas, dificuldades para cancelar o cartão e aumento do número de
cartões. Todas essas armadilhas se devem à falta de regulamentação. Também
falou sobre a análise que a Pro Teste fez do crédito rotativo, que  mostra que,
quando o consumidor paga o mínimo e financia o restante, essa opção chega a
quintuplicar a dívida assumida. Mencionou, ainda, a questão da concentração do
mercado entre as empresas VisaNet e  Redecard, responsáveis por 94% das
transações e por 90% do volume financeiro das compras com cartões. Citou
algumas propostas que resultaram de um debate da Pro Teste na  Fundação
Getúlio Vargas,  entre as quais a de que o Banco Central teria de regulamentar o
setor, inclusive com a responsabilidade de fiscalização; levantamento, pelo Banco
Central, das taxas cobradas pelo setor, até para identificar possível cartelização;
criação de um sistema único de operação de cartão de crédito, para haver redução
dos custos vinculados a esse meio de pagamento; apoio ao projeto de lei, ora em
tramitação, que trata de casos de superendividamento; e equiparação das
administradores de cartão a instituições financeiras.

A presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputada Ana Arraes,
anunciou a criação de um grupo de trabalho para apresentar sugestões de
regulamentação do setor de cartões ao governo. Questionou sobre a fiscalização
das remessas de compras feitas no exterior com cartão de crédito. Também cobrou
a  alteração imediata na Resolução nº 2.878, de 2001, para contemplar
especificamente problemas relacionados aos cartões de crédito, bem como garantir
a efetividade da aplicação do CDC ao mercado de cartões.  Mencionou que o maior
volume de queixas que os órgãos de defesa do consumidor recebem diz respeito a
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cobrança extorsiva de juros pelas administradoras. Além disso, foram encontrados
outros problemas, como a emissão de cartões sem solicitação; a demora e a
burocracia das administradoras em solucionar casos de cartões clonados; e
dificuldades frequentes de conexões com as administradoras.

 O Senador Adelmir Santana falou do Projeto de Lei nº 213, de sua autoria,
aprovado no Senado Federal, e que foi arquivado nesta Casa e que desabava a
cobrança diferenciada, que na prática ocorre, quando há diferenciação de preço
para pagamento com cartão ou outros meios de pagamento, no caso, dinheiro ou
cheque. Explicou que o Projeto pretendia evitar que esse tipo de prática fosse
criminalizado; não pretendia a elevação de preço.  Comentou que o único
mecanismo que regula essa relação é um dispositivo do Código de Defesa do
Consumidor, que diz que a venda com cartão de crédito é venda a vista. Falou
também sobre outros projetos que tramitam e que permitem o  compartilhamento
dos equipamentos e que uma mesma empresa credencie várias bandeiras.

O deputado Filipe Pereira argumentou que, apesar de o Brasil dispor de leis
modernas de defesa do consumidor, a proteção não está ocorrendo de maneira
apropriada. Ele citou que os setores de telefonia móvel e cartão de crédito
continuam a figurar no topo da lista dos setores que recebem maior quantidade de
reclamações.

O deputado Guilherme Campos questionou sobre a possibilidade da
liberação do preço final, para deixar ao consumidor opções de pagamento a vista,
com dinheiro ou cheque ou cartão de débito, ou agregar os custos do cartão de
crédito.

O deputado Dimas Ramalho falou que sob o arcabouço legal não conhecia
negócio tão lucrativo quanto o cartão de crédito. Mostrou preocupação com a falta
de regulamentação do setor. Questionou se a regulamentação que aconteceu em
outros países serviu para aumentar o consumo, diminuiur os custos e como o
mercado reagiu.

O deputado Celso Russomanno chamou a atenção da Mesa e da Comissão
para a importância da criação de uma subcomissão para tratar da regulamentação
dos cartões.  Falou da necessidade de reunir o Ministério Público, as associações
de defesa do consumidor, o Banco Central, o DPDC,  o Ministério da Fazenda, para
dar um fim a este problema.

O deputado Ivan Valente questionou  a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico sobre a não abertura de processo administrativo às empresas de cartão
de crédito por desrespeitarem a Lei nº 8.884, que  dispõe, no seu art. 30, o seguinte:
“A SDE promoverá averiguações preliminares, de ofício ou à vista de representação
escrita e fundamentada de qualquer interessado, quando os indícios de infração à
ordem econômica não forem suficientes para a instalação de processo
administrativo”.

O deputado Luiz Bittencourt observou que se a Comissão de Defesa do
consumidor caminhar para a criação de uma CPI, nesse assunto, abrirá uma caixa-
preta.
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O  deputado Neudo Campos falou que cabe a ação imediata do Poder
Executivo, das autoridades monetárias.

O deputado José Carlos Vieira colocou-se à disposição para subscrever uma
CPI a fim de trazer essas empresas e esquadrinhar o tema devidamente.

O deputado Julio Delgado solicitou que o representante do  Banco Central
falasse sobre o projeto que está em tramitação na Casa e que equipara as
administradoras de cartões de crédito, que não são instituições financeiras, mas
redes de lojas, às instituições sob supervisão do Banco Central.

Os deputados criticaram o não comparecimento do presidente da Abecs,  que
foi convidado para o debate e não compareceu. Pediram a criação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar eventuais condutas abusivas das
administradoras de cartão de crédito e débito no País e seu funcionamento de modo
cartelizado.

___________________________________________________________________
TEMA: Analisar o impacto das novas regras de tarifa s bancárias para a
sociedade, neste primeiro ano de vigência.
Reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente, D efesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle do Senado Federal.
Requerimento nº 185/2009 dos Deputados Ana Arraes, Chico Lopes e Vinícius
Carvalho e Requerimento n°  36/2009  do Senador Ren ato Casagrande.

DATA:  19/08/2009.

CONVIDADOS:

Dyogo Henrique de Oliveira  - Secretário Adjunto de Políticas Econômicas do
Ministério da Fazenda;
Anselmo Pereira Araújo Netto - Consultor do Departamento de Normas do
Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil;
Roberto Augusto Castellano Pfeiffer - Diretor Executivo do Procon-SP;
Laura Schertel Ferreira Mendes - Coordenadora-Geral de Supervisão e Controle
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça –
DPDC.

O Senhor Dyogo Henrique de Oliveira mostrou que a partir de 2008, quando
entraram em vigor as novas regras, houve queda no valor médio cobrado em
serviços como ficha cadastral, talão de cheques, saque em terminal eletrônico,
transferência eletrônica e extrato de conta em terminal. Ele também afirmou que, no
início de 2008, as receitas dos bancos com tarifas representavam 3% do Produto
Interno Bruto. No final do ano passado, esse valor já tinha caído para 2,5% do PIB.
Alertou, no entanto, que, no atual cenário de queda de juros, a sociedade precisa
estar atenta para que os bancos não caiam na tentação de buscar compensar a
perda de rentabilidade por meio de tarifas.
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O consultor do Departamento de Normas do Sistema Financeiro do Banco
Central Anselmo Pereira Araújo Netto ressaltou que os serviços relacionados às
tarifas gratuitas e prioritárias representam 90% das operações feitas por um cliente
pessoa física.

O diretor-executivo do Procon-SP, Roberto Pfeiffer, louvou o trabalho da
Comissão de pressionar o Conselho Monetário Nacional a editar as
regulamentações, mas disse que o órgão constatou alguns problemas após o início
da vigência das novas regras, entre eles o aumento médio de até 269% nas tarifas
de confecção e renovação de cadastro, embora o Ministério da Fazenda tenha
números contrários.
Pfeiffer também pediu que a padronização da nomenclatura das tarifas se estenda a
todos os grupos, e não somente aos serviços prioritários. Existem quatro grupos de
tarifas: essenciais - que hoje são gratuitas, prioritárias, especiais, e as de serviço
diferenciado.

A Senhora  Laura Mendes, coordenadora de Supervisão e Controle do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça,
reconheceu que antes das resoluções do Conselho Monetário Nacional  bastava a
instituição financeira imaginar uma tarifa para criá-la. No entanto, ela entende que

deve haver a mesma regulamentação para os serviços de cartão de crédito.
Segundo ela, as instituições financeiras estão transferindo para os cartões o que
deixaram de cobrar nas tarifas de depósito, poupança e crédito.

A Deputada Ana Arraes ressaltou o papel do colegiado na decisão do Bacen,
que em setembro decretou a proibição da cobrança de taxa de renovação cadastral
por parte das instituições financeiras. A presidenta também adiantou que a luta pela
maior periodicidade no reajuste das tarifas será retomada no ano que vem, pois
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atualmente os bancos corrigem os valores de suas cestas de serviços a cada 180
dias. Na avaliação da presidenta, não existe justificativa para que esse prazo seja
inferior a um ano, a exemplo da sistemática de reajuste adotada pelas prestadoras
de outros serviços, como concessionárias de água e luz. Alertou que as tarifas de
confecção e renovação de cadastro nem deveriam ser cobradas, porque não é uma
prestação de serviço ao cliente.

O deputado Vinicius Carvalho questionou o consultor do Departamento de
Normas do Sistema Financeiro do Banco Central e o secretário-adjunto de Políticas
Econômicas do Ministério da Fazenda sobre a existência dessas taxas. O
representante do BC disse que a legislação ainda permite a cobrança. Já o do
Ministério da Fazenda alegou que não tinha autorização para falar do assunto. O
deputado disse ainda que a Comissão de Defesa do Consumidor criou um grupo de
trabalho para estudar novas regras para os cartões de crédito.
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7.3. SEMINÁRIO

Os dezenove anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor foram
lembrados pela Comissão, que realizou Seminário no dia 09/09 destinado a discutir
as conquistas já alcançadas e propor eventuais mudanças no arcabouço legal
consumerista. De acordo com a Presidenta da CDC, todas as sugestões
apresentadas pelos participantes seriam encaminhadas aos integrantes do
colegiado para aperfeiçoamento e fortalecimento do sistema. Ana Arraes alertou
para a importância de uma atuação mais coletiva dos órgãos de defesa do
consumidor no momento em que surgem vários inimigos disfarçados. Para ela, é
necessário capacitar os Procons e o próprio Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor do Ministério da Justiça de melhor infra-estrutura. Os reduzidos
poderes coercitivos a serviço dos órgãos consumeristas também foram lembrados

pela deputada.

Em sua exposição, o ministro Herman Benjamim destacou que o CDC é um
raro e extraordinário exemplo no Congresso Nacional, pois foi aprovado pelas duas
Casas por unanimidade. Para ele, o direito do consumidor era um tema
praticamente abandonado pelo arcabouço jurídico há dezenove anos. “Felizmente,
o parlamentar brasileiro compreendeu que assuntos como esse aproximam o Poder
Legislativo da sociedade”, destacou. Ele também disse não ser favorável a uma
ampla reforma do Código, mas somente a modificações pontuais, como a
derrubada dos vetos ao projeto aprovado pelo Congresso. Entre as alterações
sugeridas estão a garantia da aplicação da multa civil no caso de descumprimento
ao Código (a exemplo do que já ocorre na Lei da Improbidade Administrativa e na
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Lei da Concorrência), mudanças no Código de Processo Civil que permitam ao juiz
apreciar matérias de ordem pública de ofício e a adoção de medidas que inibam o
fenômeno do superendividamento dos cidadãos. Ele finalizou sua exposição
afirmando que hoje o CDC é uma ferramenta a serviço não apenas do consumidor,
mas também das empresas sérias, pois estas o utilizam contra maus concorrentes,
nacionais ou estrangeiros, que produzem bens de má qualidade.

O ex-deputado Joaci Goes, relator do projeto do Código de Defesa do
Consumidor, lembrou dos dias que antecederam a votação do CDC, há dezenove
anos. Segundo ele, o deputado Ulysses Guimarães e o senador Nelson Carneiro,
então presidentes das duas Casas, afirmaram nunca terem assistido a aprovação
de uma lei com tal grau de complexidade sem que uma única emenda fosse
acatada, embora milhares delas tenham sido apresentadas. Joaci, no entanto,
classificou a burocracia e as deficiências no Judiciário como entraves para a plena
implementação do Código de Defesa do Consumidor. Felizmente, segundo ele,
grande parte dos conflitos entre consumidores e fornecedores de bens e serviços
são resolvidos nos balcões das empresas, valorizando a figura do ombudsman. A
necessidade de os empresários se adequarem às exigências do Código, para
Joaci, teve um efeito extremamente positivo na economia brasileira, pois as
empresas foram obrigadas a aumentar sua capacidade produtiva e elevar seus
padrões de qualidade.

Para a professora Claudia Lima Marques, o CDC corre riscos e é necessário
defendê-lo. Ela também afirmou que o crescente volume de ações judiciais
impetradas por cidadãos gerou um pensamento equivocado, segundo o qual o
consumidor estaria agindo com má-fé e se aproveitando dos direitos contidos no
Código. No entanto, violações a esses direitos se multiplicam na mesma proporção
em que o mercado consumidor cresce. A professora ressaltou ainda que é preciso
manter o arcabouço jurídico já conquistado e aperfeiçoá-lo. Entre os melhoramentos
cobrados estaria a derrubada dos vetos do então presidente Fernando Collor ao
Código.

Cláudia Marques destacou que é fundamental coibir desrespeitos ao CDC.
Segundo elas, algumas empresas optam por afrontar a legislação caso os valores
desembolsados no pagamento de eventuais multas sejam inferiores ao custo de
cumprir integralmente o Código. A professora cobrou normas coercitivas que
desestimulem a desobediência à lei. Ela lembrou ainda que o Código decorre
diretamente de um mandamento constitucional, que se baseia nos direitos
fundamentais e identifica o consumidor como a parte vulnerável da relação de
consumo. O CDC também é, afirmou ela, uma lei de ordem pública e interesse
social. Cláudia Marques elogiou legislações consumeristas como as adotadas na
Europa, em que o prazo de reflexão para o consumidor é sempre aumentado caso
ele não receba as informações necessárias ou não perceba que está sendo
prejudicado. Na União Européia, esse prazo é de 14 dias – o dobro do verificado no
Brasil. “O direito de reflexão é o que o mau fornecedor não quer”, ponderou.

A especialista destacou ainda a importância do diálogo entre os diversos
órgãos governamentais que atuam na área. Como exemplo de situações a serem
evitadas, ela citou a existência de normas administrativas elaboradas por agências
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reguladoras ou outras autarquias em detrimento do cidadão. “Não podemos ter, de
um lado, o Código de Defesa do Consumidor, e de outro lado o Banco Central, a
Anvisa, a Anatel, a Aneel”, disse.

Cláudia Marques criticou também a permissão para que serviços públicos
essenciais possam ser desligados em caso de não pagamento. “A questão tem
relação direta com a dignidade da pessoa humana. Normas como essa fragilizam a
população mais pobre, pois são utilizadas como instrumento de cobrança de
dívidas. O CDC deveria deixar claro que o corte só pode ser feito depois de noventa
dias de atraso e após a notificação ao consumidor”, destacou. Por fim, a professora
alertou que é preciso aperfeiçoar o Sistema de Defesa do Consumidor  sem mutilar
o código. “O CDC é um microssistema equilibrado, embora sensível e passível de
desconstrução, mesmo que por iniciativas bem intencionadas. As eventuais
alterações devem ser feitas apenas por meio de leis ordinárias ou complementares”,
concluiu.
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8. RELATORIAS E DESIGNAÇÕES

Relatora: Ana Arraes

Projeto de Lei n° 5257/2009 -  ELIENE LIMA - dispõe sobre a informação da data
de validade dos produtos em promoção em supermercados e estabelecimentos
assemelhados.
 Data de designação: 01/07/2009

Projeto de Lei n° 5260/2009   - 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.
Data de designação: 18/06/2009

Projeto de Lei n° 5624/2009  - ANTONIO BULHÕES - acrescenta § 6º ao art. 43 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: 13/08/2009

Projeto de Lei n° 5848/2009  - CARLOS BEZERRA - altera a lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, disciplinando o prazo para registro de consumidor inadimplente
nos serviços de proteção ao crédito.
Data de designação: 16/09/2009

Projeto de Lei n° 6275/2009 -  PROFESSOR VICTORIO GALLI - dispõe sobre a
prescrição de informações negativas contidas em bancos de dados e cadastros de
consumidores.
Data de designação: 04/11/2009

Projeto de Lei n° 3685/2008  -  EDIGAR MÃO BRANCA - veda a cobrança
antecipada de diárias ou serviços em hotéis e estabelecimentos congêneres.
 Data de designação: 11/12/2009

Projeto de Lei n° 4557/2008  - SENADO FEDERAL - altera o art. 39 da lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que 'dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências', para classificar como prática abusiva a disponibilidade de
crédito por meio de remessa ao consumidor de cartão de crédito não solicitado".
Data de designação: 17/03/2009

Relator:  Antonio Cruz

Projeto de Lei n° 4926/2009  - JORGINHO MALULY - dispõe sobre embalagem de
medicamentos genéricos isentos de prescrição médica.
Data de designação: 30/04/2009
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Projeto de Lei n° 5368/2009  -  SANDRO MABEL - dispõe sobre a obrigação de os
laboratórios farmacêuticos inserirem nos rótulos dos medicamentos alerta sobre a
existência da lactose na composição de seus produtos.
Data de designação: 01/07/2009

Projeto de Lei n° 5516/2009  - 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.
Data de designação: 01/12/2009

Projeto de Lei n° 6064/2009  - VITAL DO RÊGO FILHO - dispõe sobre a
obrigatoriedade de constar informação, em cardápios e cartazes de bares,
restaurantes, lanchonetes e similares, sobre o teor etílico das bebidas alcoólicas
oferecidas ao consumidor.
Data de designação: 20/10/2009

Projeto de Lei n° 6124/2009   - 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.
Data de designação: 20/10/2009

Relator: Barbosa Neto

Projeto de Lei n° 2822/2008  - MANUELA D'ÁVILA - altera os arts. 283 e 302 da lei
nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o código brasileiro de
aeronáutica, para dispor sobre a publicidade da apólice ou certificado de seguro.
Data de designação: 17/03/2009

Relator: Carlos Sampaio

Projeto de Lei n° 1028/2007 - FLÁVIO BEZERRA - dispõe sobre a cobrança de
hospedagem, em hotéis, pousadas e assemelhados pelo tempo de efetiva utilização
pelo consumidor.
Data de designação: 13/04/2009

Projeto de Lei n° 3291/2008  -  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: 30/04/2009

Relator: Celso Russomanno

Proposta de Fiscalização e Controle n° 92/2009   - CHICO LOPES - propõe que a
comissão de defesa do consumidor realize ato de fiscalização e controle, com o
auxílio do tribunal de contas da união, na Geap - fundação de seguridade social, a
fim de verificar a aplicação dos recursos por ela recebidos destinados à assistência
à saúde do servidor público federal ativo ou inativo e de seus familiares.
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Data de designação: 08/07/2009

Projeto de Lei n° 1165/1999  - PODER EXECUTIVO - altera dispositivo da lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e estabelece a obrigatoriedade de as
concessionárias de serviços públicos oferecerem ao consumidor e ao usuário datas
opcionais para o vencimento de seus débitos.
nova ementa da redação final: altera a lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
estabelecendo a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços públicos
oferecerem ao consumidor e ao usuário datas opcionais para o vencimento de seus
débitos, e revoga a lei nº 9.791, de 24 de março de 1999.
Data de designação: 26/08/2009

Relator: Cezar Silvestri

Projeto de Lei n° 6236/2009  - VITAL DO RÊGO FILHO - dispõe sobre o imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários - iof.
Data de designação: 29/10/2009

Projeto de Lei n° 6249/2009  -  FRANCISCO ROSSI - acrescenta o art. 39-a a lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 - código de proteção e defesa do consumidor.
Data de designação: 29/10/2009

Projeto de Lei n° 3574/2008  - SENADO FEDERAL - acrescenta inciso xvii ao art.
51 da lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, para considerar abusiva a cláusula contratual
que obrigue o consumidor a pagar pela emissão do carnê de pagamento ou do
boleto bancário.
Data de designação: 20/10/2009

Relator: Chico Lopes

Projeto de Lei n° 5593/2009  - ROSE DE FREITAS - acresce parágrafo único ao art.
84 da lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos
imóveis urbanos, para autorizar a transferência de titularidade dos encargos que
menciona, durante o período contratual.
Data de designação: 11/11/2009

Projeto de Lei n° 6067/2009   - PAULO PIAU - estabelece desconto aplicável às
tarifas de energia elétrica referentes às unidades consumidoras classificadas na
classe residencial em que resida usuário de balão de oxigênio.
Data de designação: 20/10/2009

Projeto de Lei n° 6097/2009  - CLEBER VERDE - dispõe sobre as convocações de
audiências públicas das distribuidoras de energia elétrica e da agência nacional de
energia elétrica - aneel, e dá outras providências.
Data de designação: 20/10/2009
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Projeto de Lei n° 6255/2009  - JILMAR TATTO - proíbe a inclusão de registro de
consumidor nos serviços de proteção ao crédito por dívidas oriundas de serviços
essenciais.
Data de designação: 04/11/2009

Projeto de Lei n° 4120/2008  - GILMAR MACHADO - altera a lei nº 8.723, de 28 de
outubro de 2003, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos
automotores e dá outras providências.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 4571/2008  - SENADO FEDERAL - dispõe sobre o benefício do
pagamento de meia-entrada, para estudantes e idosos, em espetáculos artísticos-
culturais e esportivos.
Data de designação: 30/04/2009

Projeto de Lei n° 4824/2009  - JOÃO HERRMANN - dispõe sobre a padronização,
pelo poder executivo, das denominações e siglas dos serviços bancários oferecidos
aos clientes.
Data de designação: 13/04/2009

Relator: Dimas Ramalho

Proposta de Fiscalização e Controle n° 84/2009  - CHICO LOPES - propõe que a
comissão de defesa do consumidor requeira ao tribunal de contas da união (tcu)
realize auditoria nos procedimentos e na metodologia dos reajustes tarifários anuais
(rta) e das revisões tarifárias periódicas (rtp) da companhia energética do ceará
(coelce), autorizados pela agência nacional de energia elétrica (aneel), nos últimos
cinco anos.
Data de designação: 18/06/2009

Projeto de Lei n° 5571/2009  -  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.
Data de designação: 04/11/2009

Projeto de Lei n° 6458/2009  - EDMAR MOREIRA - impõe sanções às seguradoras
que praticarem condutas lesivas aos segurados ou terceiros e dá outras
providências.
Data de designação: 11/12/2009

Projeto de Lei n° 6301/2005  - 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".
Data de designação: 17/03/2009
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Projeto de Lei n° 1540/2007  - JORGINHO MALULY - dispõe sobre o serviço de
atendimento ao consumidor.
Data de designação: 13/04/2009

Projeto de Lei n° 2564/2007  - 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.
Data de designação: 13/05/2009

Projeto de Lei n° 3291/2008  - 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: 13/04/2009

Projeto de Lei n° 4621/2009  - ANTONIO BULHÕES - altera o art. 31 da lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre regras de validade de
produtos colocados à venda ao consumidor.
Data de designação: 08/07/2009

Relator: Dr. Nechar

Projeto de Lei n° 4835/2009  - VALTENIR PEREIRA - determina aos
supermercados e aos estabelecimentos congêneres a discriminação dos preços por
unidade de medida nas etiquetas dos produtos.
Data de designação: 13/04/2009

Projeto de Lei n° 5349/2009  - JOÃO DADO - dispõe sobre a obrigatoriedade de as
fábricas de produtos que contenham látex gravar em suas embalagens advertência
sobre a presença dessa substância.
Data de designação: 04/11/2009

Proposta de Fiscalização e Controle n° 96/2009  - PAES LANDIM - propõe que a
comissão de defesa do consumidor fiscalize os atos de gestão praticados pela
superintendência de seguros privados - susep em relação à conduta empresarial da
federal de seguros s.a., e de sua administradora federal vida e previdência, bem
como as ações desse órgão normatizador e fiscalizador, e daqueles de auto-
regulação visando averiguar as sucessivas denúncias de desrespeito as apólices e
utilização de estratégias procrastinatórias para recusa no pagamento de sinistros,
bem como o descumprimento de decisões judiciais, principalmente no tocante aos
produtos seguros de vida e seguro de invalidez permanente, além de cobranças não
autorizadas.
Data de designação: 13/08/2009

Projeto de Lei n° 6169/2009  - EDMAR MOREIRA - dispõe sobre a obrigatoriedade
de informação do peso drenado nos produtos embalados.
Data de designação: 29/10/2009
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Relator: Elismar Prado

Projeto de Lei n° 5765/2009  - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA -
altera a lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obrigar a qualificação do
fornecedor.
Data de designação: 26/08/2009

Projeto de Lei n° 5995/2009  - 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: 20/10/2009

Projeto de Lei n° 6019/2009  - ELIENE LIMA - dispõe sobre a etiquetagem de peça
de vestuário.
Data de designação: 20/10/2009

Projeto de Lei n° 6454/2005  - MILTON MONTI - obriga as aeronaves a portarem
equipamentos de primeiros socorros e dá outras providências.
Data de designação: 13/04/2009

Projeto de Lei n° 1390/2007  - CELSO RUSSOMANNO - dispõe sobre as sacolas
oferecidas gratuitamente pelo fornecedor ao consumidor final para embalagem ou
reembalagem de produtos e dá outras providências.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 2807/2008  - SILAS CÂMARA - acrescenta o inciso xiii ao art. 3º
da lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
Data de designação: 26/08/2009

Projeto de Lei n° 3836/2008  - VALDIR COLATTO - obriga os fornecedores de
produtos e de serviços a darem o troco das frações da unidade do sistema
monetário nacional em moeda metálica.
Data de designação: 13/04/2009

Relator: Elizeu Aguiar

Projeto de Lei n° 363/1999  - ENIO BACCI - define regras para cláusulas que
limitam direitos em contratos de adesão e dá outras providências.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 4894/2009  - NELSON BORNIER - torna obrigatório a
disponibilização do código de defesa dos direitos do consumidor, para consulta,
pelos estabelecimentos comerciais e dá outras providências.
Data de designação: 13/04/2009
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Projeto de Lei n° 5489/2009   - 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.
Data de designação: 13/08/2009

Projeto de Lei n° 3530/2008  - MENDONÇA PRADO - dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de tampa especial de segurança, pelos fabricantes,
em embalagens de produtos químicos, de limpeza e de remédios.
Data de designação: 17/03/2009

Relator: Felipe Bornier

Projeto de Lei n° 5327/2009  - PAULO ROBERTO PEREIRA - torna título executivo
decisão de órgão de defesa do consumidor.
Data de designação: 01/07/2009

Projeto de Lei n° 2166/2007  - PEDRO EUGÊNIO - dispõe sobre pedido de
suspensão ou rescisão de contrato de prestação de serviço de telecomunicações.
Data de designação: 11/11/2009

Projeto de Lei n° 3646/2008  - VANDERLEI MACRIS - modifica a lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, que institui o código brasileiro de telecomunicações, para definir
regras para a publicidade comercial nas emissoras de televisão.
Data de designação: 04/11/2009

Projeto de Lei n° 4176/2008  - 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 inandimplemento de obrigações quando se tratar de usuário
economicamente hipossuficiente.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 4452/2008  - HUMBERTO SOUTO - altera o art. 6º da lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, obrigando os prestadores de serviços de concessões e
permissões públicas a participarem de cursos e normas de atendimento ao
consumidor.
Data de designação: 17/03/2009

Relator: Filipe Pereira

Projeto de Decreto Legislativo n° 1564/2009  - ANA ARRAES - susta a aplicação
do inciso v da carta-circular nº 3.295, de 1º de fevereiro de 2008, do departamento
de normas do sistema financeiro do banco central do brasil.
Data de designação: 13/05/2009

Projeto de Lei n° 5170/2009   - ANTONIO CARLOS CHAMARIZ - proibe a cobrança
de adicional de deslocamento nos serviços de telefonia móvel.
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Data de designação: 21/05/2009

Projeto de Lei n° 5389/2009  - JOVAIR ARANTES - acrescenta o § 7º ao art. 1º da
lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, vedando a cobrança de taxa pela
realização de prova ou atividade de avaliação de aprendizagem em segunda
chamada.
Data de designação: 01/07/2009

Projeto de Lei n° 5617/2009  - 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.
Data de designação: 13/08/2009

Projeto de Lei n° 5632/2009  - VALDIR COLATTO - dispõe sobre a padronização de
documentos públicos e privados.
Data de designação: 13/08/2009

Projeto de Lei n° 5805/2009  - BISPO GÊ TENUTA - acrescenta parágrafo ao art.
43 da lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Data de designação: 02/09/2009

Projeto de Lei n° 2741/2003  - LUIS CARLOS HEINZE - altera a lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o código de trânsito brasileiro, para dispor sobre
mensagem de advertência impressa na embalagem dos produtos de telefonia
celular comercializados no país.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 2533/2007  - ANTONIO CARLOS MENDES THAME - obriga a
rescisão de todos os contratos de seguros acessórios ou vinculados a cartão de
crédito ou de débito, quando solicitado o cancelamento do respectivo cartão pelo
seu titular e dá outras providências.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 2564/2007  - 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.
Data de designação: 13/04/2009

Relator: José Carlos Araújo

Projeto de Lei n° 4841/2009  - DIMAS RAMALHO - cria o sistema nacional de
controle de acidentes de consumo - sinac.
Data de designação: 13/04/2009
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Projeto de Lei n° 6161/2009  - PROFESSOR VICTORIO GALLI - dispõe sobre a
disponibilização de colchões ortopédicos aos usuários de hotéis e outros meios de
hospedagem.
Data de designação: 20/10/2009

Projeto de Lei n° 1014/2003  - RICARDO IZAR - dispõe sobre a identificação e os
padrões de qualidade da água adicionada de sais e envasamento para
comercialização.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 4068/2008  - WALTER BRITO NETO - proíbe a veiculação de
mensagem subliminar na propaganda de bens e serviços.
Data de designação: 01/12/2009

Relator: Júlio Delgado

Projeto de Lei n° 5050/2009  - FELIPE BORNIER - torna obrigatório a divulgação de
tabela de preços dos seus serviços, pelas prestadoras de serviços de telefonia, de
fornecimento de água, gás e energia elétrica, e dá outras providências.
Data de designação: 13/05/2009

Projeto de Lei n° 5575/2009  - CÂNDIDO VACCAREZZA - altera a lei nº 11.105, de
24 de março de 2005, que regulamenta os incisos ii, iv e v do § 1º do art. 225 da
constituição federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização
de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados - ogm e seus
derivados, cria o conselho nacional de biossegurança - cnbs, reestrutura a comissão
técnica nacional de biossegurança - ctnbio, dispõe sobre a política nacional de
biossegurança - pnb.
Data de designação: 13/08/2009

Projeto de Lei n° 5713/2009  - CELSO RUSSOMANNO - acrescenta o art. 2ºa à lei
nº 10.214, de 27 de março de 2001.
Data de designação: 26/08/2009

Projeto de Lei n° 6063/2009  - 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: 20/10/2009

Proposta de Fiscalização e Controle n° 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: 13/04/2009
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Projeto de Lei n° 949/2007  - FERNANDO CORUJA - cria o estatuto de defesa do
usuário do transporte aéreo e dá outras providências.
Data de designação: 13/04/2009

Projeto de Lei n° 1508/2007  - FELIPE BORNIER - obriga a criação de unidade do
Procon nos aeroportos brasileiros, e dá outras providências.
Data de designação: 02/09/2009

Projeto de Lei n° 2015/2007  - EDMILSON VALENTIM - estabelece desconto
aplicável às tarifas de energia elétrica referentes às unidades consumidoras
enquadradas nas classes residencial e rural situadas em municípios localizados em
uma área circunscrita num raio de cinqüenta quilômetros em torno de usinas
nucleares ou depósitos definitivos de rejeitos radioativos e dá outras providências.
Data de designação: 13/05/2009

Projeto de Lei n° 2170/2007  - FELIPE BORNIER - dispõe sobre prazo de execução
dos serviço de ligações de gás e energia .
Data de designação: 20/10/2009

Relator: Leandro Vilela

Projeto de Lei n° 5783/2009  - JOSÉ PAULO TÓFFANO - obriga a manutenção dos
calibradores de pressão de pneumáticos e a sua aferição periódica por órgão
federal competente.
Data de designação: 26/08/2009

Relator: Luiz Bittencourt

Projeto de Lei n° 5467/2009  - 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.
Data de designação: 08/07/2009

Relator: Milton Vieira

Projeto de Lei n° 5968/2009  - CAPITÃO ASSUMÇÃO - dispõe sobre a
obrigatoriedade da concessão ao consumidor de pelo menos seis datas diversas
para pagamentos.
Data de designação: 20/10/2009

Relator: Neudo Campos

Projeto de Lei n° 5056/2009  - FERNANDO DE FABINHO - altera a lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990.
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Data de designação: 30/04/2009

Projeto de Lei n° 2876/2008  - DAVI ALVES SILVA JÚNIOR - altera dispositivo, do
código civil, referente ao transporte de pessoas.
Data de designação: 13/04/2009

Projeto de Lei n° 3458/2008  - 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: 11/12/2009

Relator: Ricardo Tripoli

Projeto de Lei n° 5009/2009  - DR. TALMIR - dispõe sobre a venda de aparelhos de
telefonia móvel.
Data de designação: 04/11/2009

Projeto de Lei n° 5845/2009  - 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: 16/09/2009

Projeto de Lei n° 2822/2008  - MANUELA D'ÁVILA - altera os arts. 283 e 302 da lei
nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o código brasileiro de
aeronáutica, para dispor sobre a publicidade da apólice ou certificado de seguro.
Data de designação: 13/05/2009

Projeto de Lei n° 2986/2008  - VINICIUS CARVALHO - veda a inscrição de nome de
consumidor de serviço público em cadastro de restrição ao crédito.
Data de designação: 18/06/2009

Projeto de Lei n° 4146/2008  - ELIENE LIMA - dispõe sobre a alteração dos
modelos de veículos automotores produzidos pelas montadoras e fabricantes
instalados no país.
 Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 4769/2009  - GERMANO BONOW - estabelece as características
das embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos hortícolas "in natura".
Data de designação: 17/03/2009

 Relator: Rogerio Lisboa
 
Projeto de Lei n° 6604/2006  - BERNARDO ARISTON - proíbe os fabricantes de
balas, chocolates, confeitos e refrigerantes de embalarem seus produtos em
embalagens similares às utilizadas para embalar medicamentos.
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Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 3465/2008  - EDIGAR MÃO BRANCA - dispõe sobre a
visualização das instalações de cozinha e deposição de alimentos dos bares,
restaurantes e similares.
Data de designação: 17/03/2009

Relator: Tonha Magalhães

Projeto de Lei n° 5512/2009  - VINICIUS CARVALHO - dispõe sobre o atendimento
ao público pelas empresas.
Data de designação: 13/08/2009

Projeto de Lei n° 2663/2003  - SANDRO MABEL - obriga os fabricantes de produtos
que contenham lactose a informar essa característica, no rótulo ou embalagem.
Data de designação: 30/04/2009

Proposta de Fiscalização e Controle n° 101/2005  - CELSO RUSSOMANNO -
propõe que a comissão de defesa do consumidor realize ato de fiscalização e
controle para verificar a regularidade dos processos de fusão das operadoras de tv
paga sky e directv e da compra de parte da net pela telefônica mexicana telmex.
Data de designação: 01/07/2009

Projeto de Lei n° 6660/2006  - SANDRA ROSADO - dispõe sobre a obrigatoriedade
de equipamento e farmácia básica de reanimação, por parte das clinicas que
realizam cirurgias, e dá outras providências.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 2809/2008   SILAS CÂMARA - modifica a lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, lei geral de telecomunicações - lgt, para incluir, como direito do
usuário de telecomunicações o questionamento de débitos lançados em conta
telefônica.
Data de designação: 21/05/2009

Projeto de Lei n° 3397/2008  - DAVI ALCOLUMBRE - institui a obrigatoriedade de
afixação de placa indicativa em brinquedo ou equipamento de parques de diversão
e de parque temático.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 4621/2009  - ANTONIO BULHÕES - altera o art. 31 da lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre regras de validade de
produtos colocados à venda ao consumidor.
Data de designação: 01/07/2009

Relator: Vinicius Carvalho
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Projeto de Lei n° 5301/2009  - ANTONIO CARLOS CHAMARIZ - determina a
uniformidade dos preços das ligações nos planos de serviços ofertados pelas
operadoras dos serviços de telefonia móvel.
 Data de designação: 01/07/2009

Projeto de Lei n° 5379/2009  - PAULO PIMENTA - acrescenta o § 6º ao art. 43 da
lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, "que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências", para vedar a criação e manutenção de banco
de dados e cadastro relativos a informações pertinentes à prestação de serviços
educacionais.
 Data de designação: 01/07/2009

Proposta de Fiscalização e Controle n° 100/2009  - IVAN VALENTE - propõe que
a comissão de defesa do consumidor fiscalize os atos de gestão administrativa
efetuados pelo banco central no que concerne aos atos relacionados à adpf 165-
0/df.
 Data de designação: 10/09/2009

Projeto de Lei n° 6006/2009  - 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".
Data de designação: 20/10/2009

Projeto de Lei n° 3097/2008  - ARNON BEZERRA - obriga os conselhos
profissionais a disponibilizar lista de membros sob os quais pesam sindicância,
inquérito ou processos na justiça em decorrência de suas atividades profissionais.
Data de designação: 30/04/2009

Projeto de Lei n° 3982/2008  - ELCIONE BARBALHO - determina que o contrato de
arrendamento mercantil seja descaracterizado quando ocorrer pagamento
antecipado do valor residual garantido.
 Data de designação: 17/03/2009

Relator: Vital do Rêgo Filho

Projeto de Lei n° 6369/2009  - VINICIUS CARVALHO - dispõe sobre a prorrogação
da data de vencimento de boleto de cobrança bancária, durante período de greve.
Data de designação: 25/11/2009

Relator: Walter Ihoshi

Projeto de Lei n° 573/1995  - JÚLIO REDECKER - dispõe sobre o certificado de
garantia de quilometragem rodada de pneus novos para carros de passeio e dá
outras providências.
Data de designação: 21/05/2009
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Projeto de Lei n° 5756/2009  - JEFFERSON CAMPOS - dispõe sobre a disposição
da inscrição do prazo de validade nas embalagens de produtos alimentícios.
Data de designação: 02/09/2009

Projeto de Lei n° 5846/2005  - CELSO RUSSOMANNO - revoga a lei nº 10.962, de
11 de outubro de 2004.
Data de designação: 17/03/2009

Projeto de Lei n° 2385/2007  - ANA ARRAES - dispõe sobre a obrigatoriedade de
empresas produtoras de medicamentos, alimentos e material de limpeza a utilizar a
escrita "braille" nas embalagens de seus produtos.
Data de designação: 18/06/2009



96

9. A COMISSÃO NA IMPRENSA

Outro texto planeja tornar ilegal a cobrança de 13º  aluguel em shopping
Folha de São Paulo; 06/12/2009

Desde 2002, tramita na Câmara dos Deputados outro projeto de lei que prevê
alteração na Lei do Inquilinato. O PL nº 7.137/02, apresentado pela ex-deputada
Zulaiê Cobra (PSDB-SP) e de autoria do advogado Mario Cerveira Junior, do
escritório Cerveira, Dornellas e Advogados Associados, está parado na Comissão
de Defesa do Consumidor.
O relator é o deputado José Carlos Araújo (PR-BA), o mesmo autor da própria Lei
do Inquilinato, que aguarda sanção presidencial.
Segundo Cerveira, entre os principais aspectos do projeto -cujas propostas não são
contempladas pelo outro texto do deputado Araújo- está tornar ilegais as cobranças
de mais de 12 aluguéis durante o ano e de aluguéis predeterminados ou
progressivos.
"Hoje, os lojistas pagam 13º aluguel, quando não pagam o 14º aluguel no Dia das
Mães e o 15º no Dia dos Namorados. Além disso, quando o lojista ganha bastante,
deve pagar até 6% sobre o valor do faturamento bruto ao shopping. Por isso, no
final o ano, é comum haver auditores dentro das lojas", afirma Cerveira.

___________________________________________________________________
Avança no Congresso proposta para que teles ofereça m TV paga
Folha Online; 21/08/2009

As empresas de telefonia fixa estão mais perto de serem autorizadas a operar
serviços de televisão por assinatura, o que é proibido hoje. Foi aprovado na
Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados projeto que dá
mais espaço para a atuação das teles.
A comissão ainda analisará como a autorização será concedida. A ideia é permitir
que a participação das teles em empresas de TV por assinatura não ultrapasse 30%
e vetar a transmissão de grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas.
Está prevista para a semana que vem a votação desse e de outros pontos
polêmicos, como a aplicação das leis sobre TV por assinatura para portais de
internet que transmitam conteúdo. Depois de aprovado pela Comissão de Defesa do
Consumidor, o projeto será votado nas comissões de Ciência e Tecnologia e na de
Constituição e Justiça da Câmara, antes de ir ao Senado.
O que ficou acertado na votação ocorrida nesta semana foi a fixação de cotas para
a transmissão de conteúdo nacional. Com isso, cada canal deverá ter,
semanalmente, ao menos três horas e meia de programas feitos no Brasil. Os
pacotes oferecidos aos assinantes terão obrigatoriamente um canal para veiculação
exclusiva de conteúdo brasileiro e um canal nacional de jornalismo.
O texto também determina que as operadoras não poderão cobrar o assinante pelo
ponto extra.

___________________________________________________________________
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Projeto amplia acesso da telefonia à TV paga
Folha de São Paulo; 28/10/2009

O projeto que autoriza as concessionárias de telefonia fixa a atuar no mercado de
TV por assinatura usando cabos deu ontem mais um passo. O relator do projeto na
Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, deputado Paulo Henrique Lustosa
(PMDB-CE), concluiu seu substitutivo, que agora deverá receber emendas.
O projeto revoga a Lei do Cabo e modifica a LGT (Lei Geral de Telecomunicações).
Com isso, as concessionárias de telefonia fixa podem usar os seus fios para levar
TV por assinatura às residências, sem a necessidade de criar outras empresas para
oferecer o serviço. Hoje elas podem usar apenas micro-ondas ou satélite. "A gente
espera um aumento muito grande na competição", disse o deputado.
O texto também cria um sistema de cotas para produção nacional. Haverá dois tipos
de cotas, exigidas em conjunto: de canal e de pacote.
A cota de canal é a obrigação de veiculação de três horas e meia de conteúdo
nacional em horário nobre em todos os canais com programação composta
majoritariamente por conteúdo qualificado (filmes e seriados). Metade desse período
deve ficar a cargo de produtora brasileira independente.
A cota de pacote é a exigência de que um terço dos canais de espaço qualificado
que compõem o pacote seja brasileiro. Para estimular a produção, após quatro anos
de vigência da lei, metade do conteúdo nacional deverá ter sido produzida a menos
de sete anos.
O projeto é terminativo na comissão. Pode ser aprovado sem necessidade de ir ao
plenário da Câmara. Os passos seguintes são a votação no Senado e a sanção
presidencial.
___________________________________________________________________
Defesa do consumidor
Folha de São Paulo; 29/10/2009

Foi modificado o texto que saiu da Comissão de Defesa do Consumidor no que diz
respeito a alguns itens relativos ao relacionamento da empresa com o público. Foi
retirada, por exemplo, a exigência de ponto extra gratuito. "Optamos por não tratar
de assuntos que são regulamentados pela Anatel", afirmou Lustosa.
A Comissão de Defesa do Consumidor também tinha estabelecido um limite de
tempo de publicidade na TV por assinatura inferior ao da TV aberta. Esse tema não
foi tratado no substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia. "Achamos a
definição arbitrária", disse o deputado.

___________________________________________________________________
TV paga na internet terá limite de capital
Estado de São Paulo; 20/05/2009

A internet foi incluída entre os segmentos que serão alcançados pela nova lei da TV
paga, segundo parecer proposto pelo deputado Vital do Rego Filho (PMDB-PB). O
substitutivo dele ao projeto de lei 29/2007, que deverá ser votado na Comissão de
Defesa do Consumidor na primeira semana de junho, propõe novas regras para a
produção de programas de televisão e suas diversas formas de distribuição, seja
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pela TV por assinatura convencional ou por mídias alternativas, como o celular e o
computador.
O parecer de Rego Filho agrada em parte às emissoras de TV porque mantém o
limite constitucional de 30% para a participação de capital estrangeiro nas empresas
de produção de conteúdo, porcentual que vale atualmente para jornais e
radiodifusão. O mesmo limite de 30% na produção é aplicado para as empresas de
telecomunicações, entre elas as operadoras de telefonia.
As teles, por sua vez, também foram contempladas pela proposta porque ficam
liberadas para participar integralmente de empresas de distribuição de conteúdo. As
resistências das empresas de telecomunicações podem surgir, no entanto, em
relação à inclusão do segmento de internet paga nas novas regras.
Essa medida pode criar problemas para provedores controlados por empresas de
telefonia, como o IG (da Oi) e o Terra (da Telefônica).
Para produzir conteúdo audiovisual pago, esses provedores teriam de se enquadrar
no limite máximo de 30% de controle por empresas de telecomunicações.
O presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, criticou a proposta. "Nunca vi isso no
mundo. Você já viu alguma restrição para a internet no planeta?", questionou Falco.
"Quando não tem muito no planeta e existe aqui, precisamos ver o que estamos
fazendo."
O relator disse não poderia deixar a internet de fora de sua proposta porque as
empresas já estão cobrando por pacotes de vídeos sob demanda pela rede mundial
de computadores. "Este é um serviço de TV por assinatura como outro qualquer.
Portanto, tinha de estar no regulamento", afirmou.
Segundo ele, a internet hoje ocupa um espaço muito importante na vida das
pessoas e não pode deixar de ser regulada. "Depois que o STF (Supremo Tribunal
Federal) equiparou para fins da lei de imprensa os conteúdos divulgado por jornal
impresso aos conteúdos divulgados pela internet, não poderia me omitir sobre esse
assunto", acrescentou.
Ele esclarece que a medida só trata de conteúdo pago. Para a internet gratuita não
foi criado nenhum tipo de regulamento. "Portais como o Terra e o IG se forem pagos
têm de ser regulados. O conteúdo gratuito continuará livre."

___________________________________________________________________
Sistema de Cotas
Estado de São Paulo; 19/05/2009

Alvo das maiores divergências e críticas das emissoras de TV, o sistema de cotas
para programação nacional foi simplificado no parecer de Rego Filho. As cotas
tinham sido propostas no fim de 2007, pelo então deputado Jorge Bittar (PT-SP), na
Comissão de Ciência e Tecnologia, mas seu parecer não chegou a ser votado. A
nova proposta prevê que 30% do conteúdo brasileiro seja de produção
independente.
Esse porcentual, no entanto, não é aplicado aos canais estrangeiros, diferentemente
do sistema de cotas proposto por Bittar, que considerava toda a grade de
programas do pacote. "Acho que a simplificação resolve o problema. E não agride
as redes programadoras nacionais", disse o Rego Filho.
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O relator comentou ainda o fato de permitir que o cliente possa adquirir canais de
forma avulsa, fora dos pacotes definidos pelas operadoras. Segundo ele, essa é
uma das principais demandas dos consumidores, que só querem pagar pelos canais
que assistem. "O Código de Defesa do Consumidor já proíbe a venda casada",
afirmou.
___________________________________________________________________
Frases
Estado de São Paulo; 19/05/2009

Vital do Rego Filho
Deputado Federal PMDB-PB

"Depois que o STF equiparou para fins da lei de imprensa os conteúdos divulgado
por jornal impresso aos conteúdos divulgados pela internet, não poderia me omitir
sobre esse assunto"
"Portais como o Terra e o IG se forem pagos têm de ser regulados. O conteúdo
gratuito continuará livre"

___________________________________________________________________
TV por assinatura terá cota de programação nacional
Jorna do Brasil; 02/09/2009

BRASÍLIA - A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou nesta quarta-feira dois
destaques ao Projeto de Lei 29, que regulamenta o mercado de TV por assinatura e
permite a entrada das empresas de telefonia no setor. Os destaques tratam das
cotas de programação nacional nos canais pagos.
Um deles estabelece o mínimo de três horas e meia semanais de programação nas
emissoras de TV por assinatura a serem ocupadas por conteúdo brasileiro, sendo
que a metade deve ser produzida por produtora independente. A regra vale apenas
para os espaços qualificados no horário nobre.
O outro destaque trata da definição de espaço qualificado, que passa a incluir
apenas os conteúdos audiovisuais como filmes, séries e documentários. Ficam
excluídos desse espaço os conteúdos religiosos ou políticos, eventos esportivos,
concursos, publicidade, televendas, infomerciais, propaganda política e eleitoral
obrigatória, jornalismo e programas de auditório.
Dos 11 destaques apresentados ao substitutivo do deputado Vital do Rêgo Filho
(PMDB-PB), nove foram retirados, depois de um acordo com integrantes da
comissão. O texto principal da proposta já havia sido aprovado pela comissão.
O projeto, que já foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico,
voltará para a Comissão de Ciência e Tecnologia, e depois deve seguir para a
Comissão de Constituição e Justiça. O projeto não precisa ser votado pelo plenário,
pois tramita em caráter conclusivo.

___________________________________________________________________
Defesa do Consumidor aprova proibição de anabolizan te em carne
Correio Braziliense; 19/11/2009
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A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou na quarta-feira (18) a proibição da
importação, circulação, comercialização e consumo de carne e derivados que
contenham substâncias com propriedades anabolizantes, usadas em animais de
abate para consumo humano.
A medida foi proposta pelo deputado Cezar Silvestri (PPS-PR) no Projeto de Lei
2358/03. O relator da proposta na comissão, deputado Antonio Cruz (PP-MS),
apresentou parecer favorável ao projeto e à emenda aprovada na Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, que estende a proibição da
proposta ao produto nacional, medida prevista em portaria do Ministério da
Agricultura.
Direito à saúde
Antônio Cruz argumenta que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a
saúde é direito básico do consumidor e um dos objetivos da Política Nacional de
Relações de Consumo. "Ante as manifestações das comissões anteriores sobre os
malefícios para a saúde humana do consumo de carnes com anabolizantes, somos
favoráveis à matéria", afirmou.

___________________________________________________________________
Meia entrada volta à pauta da Câmara
Correio Braziliense; 20/09/2009

Instituição de cota para ingressos com desconto é rechaçada
A última vez em que se ouviu falar no projeto de lei nº 4.571, de 2008, que tem por
objetivo regulamentar a meia-entrada em território nacional, sobrepondo-se a uma
miscelânea de leis estaduais e municipais, foi no dia 28 de março de 2009, quando
cerca de 300 estudantes participaram de um protesto, em Botafogo, para derrubar
um dispositivo que restringiria o desconto a 40% dos ingressos de cada evento. No
último dia 17, o projeto ressurgiu na Câmara dos Deputados, entregue pelo seu
relator, Chico Lopes (PCdoB), à Comissão de Defesa do Consumidor. O trecho que
estipulava a cota de 40% foi retirado.
A questão da cota não tinha solução. Como você vai saber quantos estudantes
entraram num show? Pedi a todas as entidades presentes ao debate que me
apresentassem uma fórmula para isso funcionar, e ninguém conseguiu - alegou
Lopes.
O relatório assinado pelo deputado critica a limitação da quantidade de ingressos
com desconto: "É impraticável, para estudantes e idosos, se planejarem para ir a
um evento cultural, sem saber se terão ou não direito à meia, devidamente prevista
em lei, se o desconto estiver restrito a um percentual preestabelecido. Tampouco
seria possível, na prática, fiscalizar o cumprimento de uma eventual lei que
estabelecesse uma cota percentual para a meia-entrada".
Assim, a proposta tem como único objetivo moralizar a emissão das carteiras,
delegando à Casa da Moeda a função de confeccioná-las. Elas serão expedidas por
associações de estudantes. "Com o direito à meia-entrada garantido apenas aos
estudantes e aos idosos, o valor dos ingressos pode voltar ao seu patamar real, o
que beneficia os consumidores de lazer e cultura como um todo", diz o relatório.
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O texto deve ser pautado obedecendo à ordem de chegada dos projetos. Mas vou
falar com a presidente da comissão e pedir para acelerar o processo. Acho que, em
15 dias, já pode entrar na pauta - prevê Lopes.
___________________________________________________________________
Rigor na entrega de imóveis
O Dia; 30/11/2009

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou projeto de lei que obriga
as construtoras a indenizar o comprador se não concluírem a construção na data
acordada ou atrasarem a obra sem justificativa aceitável

Rio - A cláusula dos contratos de compra e venda de imóvel na planta que
estabelece que a construtora pode atrasar em até 180 dias a entrega do imóvel,
sem qualquer ônus, é abusiva e ilegal. A Comissão de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados aprovou na semana passada projeto de lei que obriga as
construtoras a indenizar o comprador se não concluírem a construção na data
acordada ou atrasarem a obra sem justificativa. O projeto precisa apenas passar
agora pela Comissão de Justiça e Constituição para ir à sanção do presidente Lula
e entrar em vigor. Mas quem recorre à Justiça já recebe uma indenização.
Para o Judiciário, esse tipo de cláusula retrata desequilíbrio na relação consumista,
ao privilegiar uma das partes, a mais forte, sem dar o mesmo direito de atraso, sem
ônus, ao comprador. Os juízes admitem essa demora apenas em caso de caso
fortuito e força maior, como a queda de um avião sobre o local da obra. O Judiciário
não aceita como justificativa a ocorrência de chuvas, inadimplência dos demais
compradores, crises financeiras e entraves na legalização do empreendimento.
“O atendimento às exigências da companhia de energia elétrica, bem como o
gerenciamento da obra com a necessária administração de mão de obra e
equipamentos são atividades inerentes ao negócio de construção civil. Inescusável,
portanto, a demora na entrega do imóvel”, manifestou-se o Tribunal de Justiça do
Rio em setembro.
“O atraso na entrega do imóvel, motivado pela alegada inadimplência dos demais
promitentes-compradores, não é justificativa legítima, porque a mora se insere nos
riscos da atividade empresarial da recorrente, os quais não devem ser transferidos
ao consumidor hipossuficiente”, afirmou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal em
setembro deste ano.
Comprador tem direito de receber aluguel
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, descumprido o prazo para
entrega do imóvel, o comprador tem direito a perceber, a título de lucros cessantes,
valor mensal relativo a aluguéis desde a data prevista para a entrega do imóvel.
Esse aluguel é o que estiver previsto em contrato, ou um percentual entre 0,5% e
1% do valor do imóvel. Essas causas por atraso também são julgadas no Juizado
Especial, se o total da indenização pedida não passar de R$ 18,6 mil (40 mínimos).
Se for de até R$ 9,3 mil, o consumidor nem precisa de advogado. É só ir ao Juizado
e pedir a redação de petição.
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