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Este trabalho enfoca as audiências públicas realizadas pela Comissão de Defesa 
do Consumidor ao longo da legislatura 2011/2015 com o objetivo de identificar 
o papel institucional desempenhado pelo Parlamento no emprego desses 
mecanismos de participação. O artigo demonstra i) que parcela majoritária das 
audiências públicas realizadas pela CDC no período não apresentaram vinculação 
direta ao processo de produção legislativa; e ii) que houve dominância, entre 
os convidados para as audiências públicas, de autoridades do Poder Executivo 
com ampla preponderância de representantes de agências reguladoras. Tal 
diagnóstico parece sugerir que o Poder Legislativo, quando confrontado com 
a baixa capacidade de transformar suas decisões em normas legais efetivas, 
tem buscado formas alternativas de influenciar a defesa do consumidor, com 
aparente emprego de uma dimensão de atuação deliberadamente não voltada 
à produção legislativa direta. A expressiva quantidade de audiências públicas 
sem vinculação com o processo legislativo em sentido estrito e ocupadas 
por representantes de agências reguladoras responsáveis pela formulação das 
políticas públicas, por um lado, aponta para uma canalização, pela CDC, de 
demandas da sociedade e consequente pressão sobre o Poder Executivo para o 
fornecimento de respostas. Por outro, aparenta alargar os objetivos usuais do 
instituto da audiência pública e demandar parcial reformulação do seu conceito 
tradicional, que o enxerga precipuamente como conduto de participação social 
no processo legislativo. 
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Abstract

This paper focuses on the public hearings held by the Consumer Protection 
Commission during the 2011/2015 legislature in order to identify the institutional 
role played by Parliament in the use of these mechanisms of participation. The 
article demonstrates i) that the majority share of the public hearings held by CDC 
in the period were not directly linked to the legislative production process; and ii) 
that there was a dominance among the guests for the public hearings of authorities 
of the Executive Branch with a large preponderance of representatives of regulatory 
agencies. Such a diagnosis seems to suggest that the legislature, when confronted with 
the obstacles to transform its decisions into effective legal acts, has sought alternative 
ways of influencing consumer protection, with the apparent use of a deliberately 
non-legislative dimension. The significant number of public hearings not linked to 
the legislative process in the strict sense and occupied by representatives of regulatory 
agencies responsible for the formulation of public policies, on the one hand, points to 
a channeling by the CDC of demands from society and consequent pressure on the 
Executive Branch to provide answers. On the other hand, it seems to extend the usual 
objectives of the institute of the public hearing and demand partial reformulation 
of its traditional concept, which sees it as a mechanism of social participation in the 
legislative process.
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1. Introdução 

Este artigo procura identificar uma distinção entre a dimensão legife-
rante e a não legiferante da Câmara dos Deputados no desenvolvimento 
de ações que atendam às demandas relacionadas à defesa do consumidor. 
Ao comparar – diante da evolução do mercado de consumo desde a edi-
ção do Código de Defesa do Consumidor e a demanda por atualização 
legislativa – a baixa produção efetiva de leis de proteção ao consumo por 
parte do parlamento com o relativamente elevado número de audiências 
públicas, compreende-se a importância desse conduto de participação 
para a conexão permanente entre esfera pública e sociedade. Entretanto, 
questiona-se o enfoque excessivo da doutrina sobre o papel das audiências 
públicas no processo legislativo e cogita-se, a partir da experiência concre-
ta da Comissão de Defesa do Consumidor no período compreendido na 
Legislatura 2011/2015, se esses mecanismos não estariam sendo empre-
gados como fórmula alternativa de atuação do parlamento na busca de 
soluções para as questões afetas ao mercado de consumo.

No âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, do acervo de 
medidas previstas no Regimento para o exercício das competências te-
máticas, duas têm sido empregadas com maior frequência: a discussão 
e votação de projetos de lei e a realização de audiências públicas. Segun-
do os relatórios de atividades da CDC de 2011 (BRASIL, 2011), 2012 
(BRASIL, 2012), 2013 (BRASIL, 2013) e 2014 (BRASIL, 2014a)1, fo-
ram aprovados, nesses quatro anos, 143 projetos de lei. Em igual período, 
foram realizadas 55 reuniões de audiência pública, a maioria das quais 
sem relação direta com demandas de atuação legislativa.

Embora os dados indiquem a preponderância numérica dos projetos 
de lei no enfrentamento de problemas relacionados à defesa do consumi-
dor, a realidade de que nenhum desses projetos foi, até o momento, trans-
formado em norma  jurídica – somado ao relativamente elevado número 
de audiências públicas – parece sugerir que os parlamentares possam estar 
obtendo respostas mais satisfatórias para o atendimento de seus interesses 
por meio da atuação não legiferante, ou seja, por meio do chamamento à 
discussão de setores do mercado de consumo, de participantes do Siste-
ma Brasileiro de Defesa do Consumidor e, principalmente, por meio de 
pressão e indução sobre os órgãos de regulação setorial.

1 Embora a Legislatura 2011/2015 siga, nos termos da Constituição Federal, formalmente até o dia 1 
de fevereiro, não houve reuniões de audiência pública no ano de 2015 em vista do recesso de 23 de 
dezembro a 1 de fevereiro.
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2. Centralidade da Comissão de Defesa do Consumidor

A defesa do consumidor – por seu assento constitucional vinculado à 
dignidade humana e por sua inegável significação social – é tema de cons-
tante atenção do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados. Nosso 
modelo constitucional de 1988, a partir de leitura sistêmica dos direitos 
fundamentais (BRASIL, 2015, art. 5º) e dos princípios gerais da ativi-
dade econômica (BRASIL, 2015, Tít. VII, Cap. I), exige do Parlamento 
atuação no intuito de dirimir as tensões naturais entre os fornecedores – 
dotados de induvidosa preponderância econômica e informacional – e os 
consumidores, virtualmente vulneráveis a esse poder. Seja como instância 
produtora de normas, seja como fórum de discussão e reflexão, o Con-
gresso tem papel significativo no delineamento de relações de consumo 
que efetivem a proteção do consumidor e que, portanto, reafirmem os 
princípios fundamentais da cidadania e da dignidade.

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados 
(CDC), em especial, tem função de destaque na composição de uma or-
dem econômica justa e consentânea com a dignidade do consumidor. 

Na prática, a maior parte das ações do Parlamento com vistas à pro-
teção e defesa do consumidor são desempenhadas efetivamente na arena 
da CDC, órgão criado no ano de 2004 e incumbido, consoante o Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados –  RICD (BRASIL, 2014b), 
de atuar em matérias relacionadas a “economia popular e repressão ao 
abuso do poder econômico”; “relações de consumo e medidas de defesa 
do consumidor” e “composição, qualidade, apresentação, publicidade e 
distribuição de bens e serviços”. Embora o plenário residualmente possa, 
nos termos do art. 24 do RICD, discutir e votar proposições, a CDC 
– diante da ausência de matérias reservadas à lei complementar e do di-
minuto emprego de medidas provisórias sobre a temática consumerista 
– tem centralizado, de fato, a apreciação conclusiva dos projetos de lei.

Ademais, a elevada utilização do instrumento das audiências públicas, 
a ser abordada neste trabalho, empresta ainda maior importância ao foro 
da Comissão como galvanizador das discussões relacionadas ao mercado 
de consumo no ambiente da Câmara dos Deputados.

3. Poder legislativo e defesa do consumidor

Um ponto importante para efeitos da análise aqui empreendida é ad-
mitir que subsiste uma demanda concreta por nova legislação no campo da 
defesa do consumidor. A principal norma de regência do mercado de con-
sumo, a Lei n.º 8.078, surgiu em 1990, em resposta à inclusão, pela Cons-
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tituição Federal de 1988, da defesa do consumidor como garantia funda-
mental e como princípio norteador da ordem econômica (BRASIL, 2015). 

Passados trinta anos da edição do Código, o mercado de consumo 
modificou-se profundamente. Ainda que tenha sido desenhado para ser 
longevo, com preceitos majoritariamente principiológicos, suas soluções 
normativas não poderiam enfrentar fenômenos inexistentes à época, 
como o comércio eletrônico, o superendividamento e a telefonia celular, 
por exemplo.  

Em 1990, a internet ainda engatinhava, e o crédito ao consumidor era 
praticamente uma utopia naqueles tempos de hiperinflação. A telefonia 
celular, atual vice-campeã de reclamações nos órgãos de defesa do con-
sumidor (BRASIL, 2016), que surge no Brasil embrionariamente entre 
1992 e 1993, somente se populariza a partir das privatizações de 1998. O 
sistema financeiro, corrente líder em reclamações (BRASIL, 2016), ainda 
estava muito distante do nível de penetração que ostenta nos dias de hoje, 
em que 87% dos adultos tem alguma espécie de relacionamento bancário 
(BANCO CENTRAL, 2016).

Apesar da necessidade de atualização e ampliação das normas de pro-
teção ao consumidor para abrigar essas novas demandas que emergiram 
com a evolução do mercado, a realidade é que poucos foram os resultados 
legislativos produzidos pelo Congresso.

Um fato relevante, e que concede traços distintivos à ação do par-
lamento na defesa do consumidor em relação a outras matérias de sua 
competência legislativa, consiste na circunstância de que a vasta maioria 
dos segmentos relevantes compõem mercados regulados pelo Poder Pú-
blico. A partir de meados dos anos 1990, a privatização da prestação dos 
serviços públicos essenciais (energia elétrica, telefonia,  água e esgoto, 
entre outros), com o consequente desenvolvimento das agências regula-
doras e o crescimento exponencial da utilização de serviços que já sofriam 
regulação em razão do interesse  público subjacente (como são o sistema 
financeiro e os transportes aéreos de passageiros) promoveu uma nova 
configuração nas relações entre Poder Legislativo e Poder Executivo no 
trato dos temas de direito do consumidor.

Embora tenha ocorrido delegação legislativa do poder regulamentar 
aos órgãos reguladores federais, a competência normativa do parlamento 
persiste sob o ponto de vista formal (ARAGÃO, 2011). Sob a ótica da 
produção efetiva de legislação, contudo, o uso dessa competência tem-se 
mantido em níveis extremamente baixos e o principal vetor normativo na 
esfera consumerista, vem sendo, verdadeiramente, o Poder Executivo por 
intermédio de suas agências reguladoras.
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4. Participação e audiências públicas: necessidade de revisão de sua 
concepção clássica?

É importante frisar que o recorte proposto entre a esfera de atuação 
legiferante e não legiferante mostra-se pouco usual na literatura que estu-
da o Parlamento.

O instituto das audiências públicas no campo dos poderes legislativos é 
tema tradicionalmente divisado sob a ótica de dois feixes fundamentais: 1) seu 
papel como mecanismo de participação democrática e de mitigação dos déficits 
de ação social nos sistemas representativos (meio) e 2) sua função de aproxima-
ção efetiva da sociedade ao processo de produção legislativa (resultado).

No que toca ao primeiro feixe, constitui desafio premente dos sis-
temas representativos superar a crítica, justamente levantada, de que a 
democracia eleitoral, por si, carrega o enorme potencial de, na dicção de 
Rousseau, colocar-se como mero mecanismo de legitimação de uma aris-
tocracia política (URBINATI; WARREN, 2008), oferecendo nada mais 
do que uma aparente janela de democracia no período de eleições.

Para o enfrentamento dessa deficiência, a democracia representativa, mais 
do que legitimada pelo voto, deve encontrar sua essência em processos políticos 
que conectem, efetivamente, a sociedade e as instituições políticas, sedimentan-
do uma arena permanente de opiniões contestáveis e sujeitas a revisão. 

A representação política, pois, não merece pertencer apenas aos agentes 
ou instituições, mas ao processo dialético de relacionamento entre institui-
ções e sociedade que não se encerra nas eleições (URBINATI, 2005). Ela 
precisa ser marcada por um caráter contínuo (vínculo permanente entre o 
tecido social e seus representantes) e circular (oportunidade de recondução 
ou renovação dos representantes por meio de eleições periódicas).

É nesse contexto que se insere a ideia de participação e de elementos 
como a audiência pública. Se uma democracia representativa demanda 
conexão permanente entre representantes e representados, é preciso que 
se desenvolvam canais efetivos de participação dos cidadãos, fornecendo 
arranjos institucionais que propiciem esse diálogo contínuo entre a esfera 
social e a esfera política. 

A audiência pública, nesse passo, oferece a oportunidade para que o 
cidadão possa intervir como sujeito pleno do processo de criação ou re-
forma das leis, espaço em que se apresenta o segundo feixe da visão tradi-
cional desse instrumento participativo. Como bem aponta Gomes (2014, 
p. 16), a abertura para “a participação popular no processo legislativo 
estreita a relação entre representantes e representados e agrega benefícios 
para a tomada de decisão legislativa, advindos do conhecimento recebido 
pelas contribuições públicas”.
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A questão que se impõe, contudo, consiste na identificação da finali-
dade desempenhada pelas audiências públicas quando o tema de fundo – 
e abordagem escolhida pelos parlamentares requerentes – não se conecta 
imediatamente ao processo legislativo em sentido estrito. Qual atribuição 
estaria sendo concretamente empregada pelo Parlamento quando promo-
ve audiências públicas que não seguem o trilho usual de influência sobre 
a produção ou modificação legislativa?

Percebe-se, aqui, uma certa fragilidade no arcabouço científico para 
identificar e avaliar adequadamente a função de que se ocupa o Poder 
Legislativo quando chama atores da sociedade para debater temas que 
afetam as relações de consumo e a defesa do consumidor sem estabelecer 
vínculo imediato entre a audiência pública e a ação legiferante.

Há, efetivamente, uma abertura para a participação da sociedade. Mas 
os contornos por meio dos quais essa interação ocorre parecem fugir ligei-
ramente do arquétipo binário cidadão-processo legislativo. A significativa 
atuação de representantes do Poder Executivo (em especial autoridades de 
agências reguladoras) aparenta indicar que o Congresso tem pavimentado 
seu percurso como agente de captação direta e contínua – e aqui superan-
do a questão da representação episódica na eleição – de demandas da so-
ciedade e de influência sobre o Poder Executivo na definição de políticas 
públicas voltadas ao fortalecimento do consumidor.

A profusão de audiências públicas no âmbito da defesa do consumi-
dor e a preponderância de temáticas desvinculadas da produção legislati-
va propriamente dita revelam o emprego, pelo Parlamento, da função de 
ser campo de discussão e, principalmente, de ser instrumento legítimo de 
pressão sobre outro Poder no que toca aos temas de interesse da sociedade.

Para demonstrar essa percepção, elabora-se, a seguir, uma descrição 
dos assuntos abordados nas audiências públicas realizadas pela Comis-
são de Defesa do Consumidor na legislatura 2011/2015, desprezando-se 
o ano de 2015, uma vez que, devido ao recesso parlamentar de 23 de 
dezembro a 1º de fevereiro, não houve, nesse ano, sessões deliberativas 
ou de audiência pública antes da posse dos parlamentares eleitos para a 
legislatura seguinte.

5. Classificação das audiências públicas realizadas pela CDC  entre 2011 
e 2014 de acordo com seu grau de vinculaçãoao processo legislativo

Para avaliar a conexão entre as audiências e o processo de criação ou 
reforma legislativa, utilizou-se três parametrizações: quando a finalidade 
explicitamente referia-se à matéria legislativa em trâmite ou permitia a 
concepção imediata de uma proposição legislativa como meio de enfren-
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tamento da questão colocada, classificou-se como “diretamente vincu-
lada à produção legislativa” (D); quando, ainda que o objetivo expresso 
não apontasse para a necessidade de elaboração de lei, o tratamento da 
demanda poderia eventualmente subsidiar a modificação do panorama 
normativo, classificou-se como “indiretamente vinculada à produção le-
gislativa” (I); e, quando o assunto da audiência não guardava nenhuma 
pertinência com a ação legiferante da Câmara dos Deputados, classificou-
-se como “sem vinculação com a produção legislativa” (S).

Abaixo, apresenta-se a lista das audiências públicas realizadas pela 
CDC entre 2011 e 2014, por assunto, e com suas respectivas classifica-
ções de acordo com os critérios definidos (D – diretamente vinculada; 
I – indiretamente vinculada; e S – sem vinculação).

Audiências 2011, finalidade:

1) discutir a qualidade do serviço de telefonia móvel; I
2) debater a gestão do setor elétrico e a atuação da agência nacional de 

energia elétrica – ANEEL; S
3) comemoração ao Dia Internacional do Consumidor; S
4) questões relativas à aviação civil brasileira e aos problemas relacio-

nados à prestação de serviços de transporte aéreo e de insuficiência do 
número de voos para o Nordeste do país, além da infraestrutura aeropor-
tuária brasileira; S

5) conhecer a proposta do governo federal para um Plano Nacional 
de Banda Larga; D

6) discussão do pós-venda de aparelhos de telefonia móvel celular; I
7) debater dispositivos que delimitam o período do dia ou data e ho-

rário para a entrega de produtos ou prestação de serviços ao consumidor 
- Lei de Entrega; D

8) debater sobre a situação atual do transporte aéreo de passageiros; S
9) discussão do atendimento nos órgãos públicos, serviços de saúde, 

escolas, correios, cartórios e outros aos consumidores portadores de defi-
ciência auditiva ou surdos; S

10) debater a situação atual e o planejamento dos Aeroportos Na-
cionais para a Copa 2014 e os procedimentos aplicados pela fiscalização 
junto às companhias aéreas e a política de concessões aeroportuárias para 
a inciativa privada; D

11) debater a Proposta de Fiscalização e Controle 10/2003, "que pro-
põe que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino-
rias fiscalizem denúncias em relação aos procedimentos administrativos 
das empresas operadoras de Cartão de Crédito; I
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12) discutir a redução do valor da assinatura básica da telefonia fixa; I
13) mesa Redonda para discutir as tarifas de energia elétrica e o PDC 

10/2011; D
14) discussão sobre os serviços da Eletropaulo na região metropolita-

na de São Paulo; S
15) uniformização do tempo de atendimento dos clientes nas Agên-

cias Bancárias em todo o território Nacional; I
16) prestar esclarecimentos sobre denúncias de corrupção envolvendo 

o Ministério do Turismo; S
17) obter esclarecimentos acerca da explosão de bueiros, na cidade do 

Rio de Janeiro; S
18) debater as questões relativas às barreiras comerciais sobre tubos de 

aço carbono, até cinco polegadas, sem costura provenientes da República 
Popular da China; S

19) debater a qualidade do atendimento aos usuários de planos de 
saúde; I

20) prestar esclarecimentos sobre o sistema de televisão por assinatura 
e suas tecnologias no Brasil; S

21) discutir a “participação do BNDES na Eletropaulo" e "Discutir a 
política de financiamentos e as diretrizes de fomento aplicadas pelo Siste-
ma Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; S

22) esclarecimentos quanto ao financiamento do BNDES em proces-
so de fusão, à internacionalização de empresas, às políticas do banco, e ao 
desempenho da BNDES Participações S/A; S

23) Tratar das questões relativas a cobranças indevidas de tarifas ban-
cárias por parte das instituições financeiras. I

Audiências 2012, finalidade:

1) discutir as novas regras de política de privacidade do Google e os 
impactos dessas novas mudanças, à luz do Código de Defesa do Consu-
midor e à legislação brasileira de maneira geral; I

2) debater o Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2011, que susta 
os efeitos do ato da diretoria da ANEEL que negou o direito dos con-
sumidores brasileiros de serem ressarcidos por erro da metodologia de 
cálculo que elevou ilegalmente as tarifas de energia elétrica e obrigar as 
concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica a 
restituir o que receberam indevidamente dos consumidores no período 
de 2002 a 2009; D

3) debater a situação econômica e os serviços prestados pelas Centrais 
Elétricas do Pará (CELPA); S
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4) subsidiar informações quanto aos diversos desabamentos ocorridos 
em todo território brasileiro e à necessidade de uma legislação que disci-
pline as manutenções prediais; I

5) discutir o Projeto de Lei n.º 7.137, de 2002, que “altera a Lei n.º 
8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imó-
veis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes” e seus apensos; D

6) colher informações quanto à aplicação de multas de trânsito aos 
condutores de veículos nas rodovias federais por meio de instrumentos 
eletrônicos de medição de velocidade de operação autônoma. S

Audiências 2013, finalidade:

1) esclarecimentos de quais as providências adotadas pela Unilever, 
com relação às denúncias de que foram encontradas substâncias tóxicas 
em embalagens de sucos da marca Ades; S

2) debater temas da pasta da Saúde; S
3) debater a fiscalização de planos de saúde, principalmente no que 

tange aos processos propostos em face de irregularidades cometidas por 
Planos de Saúde contra seus clientes e os prazos de análise dos referidos 
processos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar; I

4) a Vigilância Sanitária e os eventos de massa no Brasil; S
5) discutir os impactos dos impostos no preço final dos produtos ao 

consumidor; I
6) discutir os sucessivos apagões elétricos nas regiões Centro-Oeste e 

Norte; S
7) debater o Projeto de Lei nº 5.196, de 2013, ora em exame nesta 

Comissão e demais medidas anunciadas pelo Poder Executivo, no dia 15 
de março de 2013, consubstanciadas no Plano Nacional de Consumo e 
Cidadania; D

8) discutir eventuais fragilidades nos sistemas de guarda e fluxo de 
conteúdo de informações pessoais, oficiais ou economicamente estratégi-
cas do cidadão brasileiro, do Estado e do setor privado; S

9) desoneração de medicamentos; I
10) Marketing Multinível; I
11) debater preço de passagens aéreas e cobrança por “assentos-con-

forto”; I
12) discutir as suspeitas de formação de cartel e a composição dos 

preços no setor de combustíveis em Palmas - Estado do Tocantins, e nos 
demais estados da Federação; S
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13) discutir o PL 3.014/2011, que faculta aos consumidores ou usu-
ários de serviços públicos instalarem medidores para aferir o quantitativo 
gasto na utilização dos referidos serviços; D

14) buscar esclarecimentos quanto à atuação da SUSEP no cumpri-
mento de sua missão institucional de fiscalizar as operações das socieda-
des seguradoras; S

15) terceirização no setor de telefonia; I
16) cobrança abusiva do minuto médio falado no celular, as bases de 

cálculo das tarifas dos planos pré-pago e pós-pago e os serviços prestados 
pelas operadoras de telefonia móvel; S

17) debater os mecanismos de rastreabilidade na cadeia produtiva 
brasileira, visando à segurança do consumidor; I

18) debater custeio de órteses e próteses pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS e por operadoras privadas. I 

Audiências 2014, finalidade:

1) debater a qualidade e os valores dos serviços de telefonia móvel no 
Brasil; I

2) debater as transferências de recursos públicos às concessionárias de 
energia elétrica e o reajuste de suas tarifas; S

3) PL 5.196/2013 - Fortalecimento dos Procons; D
4) debater sobre os problemas da falta de agulhas de acesso, passarelas 

de pedestres e duplicação de viadutos, no trecho da Via Dutra, que com-
preende os municípios de Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo e São 
João de Meriti, na baixada fluminense; D

5) debater o acesso dos pacientes sem alternativas terapêuticas satisfa-
tórias com medicamentos registrados na Anvisa, a medicamentos indis-
poníveis comercialmente no país por falta de registro perante a agência 
reguladora; S

6) discutir os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais – Copasa e pela Empresa de Transporte Coletivo Princesa 
do Sul no município de Pouso Alegre; S

7) debater o PDC nº 1506/2014, que susta a Resolução nº 34/89 do 
Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que proíbe ao comercian-
te estabelecer diferença de preço de venda quando o pagamento ocorrer 
por meio de cartão de crédito; D

8) debater a prescrição dos pontos acumulados em programas de fide-
lidade junto a qualquer fornecedor. I
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A partir da classificação empreendida, tem-se a seguinte situação:
Audiências Públicas realizadas na CDC entre 2011 e 2014

VINCULAÇÃO PRODUÇÃO  
LEGISLATIVA 2011 2012 2013 2014 Total

Diretamente vinculada (D) 4 2 2 2 10

Indiretamente vinculada (I) 7 2 8 2 19

Sem vinculação (S) 12 2 8 4 26

Total 23 6 18 8 55

Fonte: Relatórios de Atividades (BRASIL, 2011, 2012, 2013 e 2014b)
Os resultados apurados demostram que 26, ou seja 48% das au-

diências públicas conduzidas no âmbito da Comissão de Defesa do 
Consumidor, não apresentaram ligação alguma com a atribuição le-
giferante do Parlamento. E 19, ou 34% poderiam, de alguma forma, 
contribuir para eventual modificação legislativa. Apenas 10, ou seja, 18% 
detêm pertinência imediata com o processo legislativo. 

Grau de vinculação ao processo legislativo  
das audiências públicas da CDC  

entre 2011-2014, em percentuais.

Fonte: Relatórios de Atividades (BRASIL, 2011, 2012, 2013 e 2014b).

6. Presença de autoridades do Poder Executivo e de representantes 
de agências reguladoras nas audiências públicas realizadas pela CDC 
entre 2011 e 2014

Uma outra abordagem pertinente para este artigo analisa o perfil dos parti-
cipantes nas audiências públicas realizadas pela Comissão de Defesa do Consu-
midor na Legislatura 2011/2015, ressalvada a circunstância, já apontada no item 
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anterior deste trabalho, de que, no ano de 2015, tendo em vista o recesso parla-
mentar, não ocorreram audiências públicas no contexto da referida legislatura.

Os resultados, obtidos a partir do exame das qualificações dos exposito-
res descritas nos Relatórios de Atividades, confirmam a preponderância do 
Executivo Federal nos debates das audiências públicas feitas na Comissão. 
Do total de 55 audiências públicas conduzidas na Comissão de Defesa do 
Consumidor, 41 contaram com autoridades do Poder Executivo (75%) e 
32 (58%) tiveram participação de representantes de agências reguladoras. 
Do total das audiências com membros do Poder Executivo, 78% tinham 
como interlocutores diretores ou especialistas de agências reguladoras.

Chama a atenção a volumosa presença de autoridades do Poder Exe-
cutivo, notadamente das agências reguladoras, em especial quando se 
considera a diversidade potencial de matérias que podem ser tratadas no 
campo temático da Comissão, responsável, nos termos do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2014b, art. 32, V), por 
assuntos relativos a “a) economia popular e repressão ao abuso do poder 
econômico; b) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; 
c) composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de 
bens e serviços”.
Perfil de participação nas audiências públicas da CDC entre 2011-2014

 Fonte: Relatórios de Atividades (BRASIL, 2011, 2012, 2013 e 2014)
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7. Conclusões

A Câmara dos Deputados, como instância produtora de normas, entidade 
fiscalizadora dos atos da Administração Pública ou fórum de discussão e refle-
xão, desempenha papel relevante no delineamento de relações de consumo que 
efetivem a proteção do consumidor e que, portanto, reafirmem os princípios 
fundamentais da cidadania e da dignidade. A par da importância intrínseca 
desses princípios no Estado Democrático de Direito, a proximidade do tema 
da defesa do consumidor com o dia a dia de cada um dos brasileiros empresta 
enorme visibilidade às ações parlamentares nesse campo, prioritariamente de-
sempenhadas na arena da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC).

Apesar da necessidade de atualização e ampliação das normas de proteção 
ao consumidor para abrigar as demandas surgidas após a edição do Código 
de Defesa do Consumidor, decorrentes da marcante evolução do mercado no 
período, poucos foram os resultados legislativos produzidos pelo Congresso.

A baixa produção efetiva de leis no período enfocado ficou demonstrada 
pela circunstância de que nenhum dos 1432  projetos de lei aprovados na Co-
missão durante a legislatura 2011/2015 foi convertido em lei até o ano de 2017. 
Isso não significa, porém, que o Parlamento permaneceu alheio aos interesses 
da sociedade na configuração de um mercado de consumo mais equilibrado.

A quantidade de audiências públicas realizadas no período parece tra-
duzir o empenho desta Casa em superar o espaço entre os ciclos eleitorais 
e de servir, na linha da democracia participativa, como canal permanente 
de diálogo entre a sociedade e a esfera pública. O número expressivo de 
audiências sem conexão imediata com a produção legislativa, contudo, 
revela que a função clássica desse instituto de participação como instru-
mento de inclusão social na elaboração de leis precisa ser reavaliada. 

O teor das audiências realizadas demonstra, é verdade, galvanização, 
pelo Legislativo, da agenda de proteção ao consumidor. Mas as finali-
dades desses instrumentos sugerem que, talvez desmotivados pela baixa 
produtividade normativa efetiva, os parlamentares com perfil de atuação 
em prol do consumidor têm engendrado alternativas na confecção de 
soluções para as exigências da sociedade que não se confundem com as 
atividades propriamente legiferantes.

Por outro lado, sobressai a questão da dominância, entre os convida-
dos para as audiências públicas, de autoridades do Poder Executivo, com 
ampla preponderância de representantes de agências reguladoras. A carac-
terística dessas entidades serem responsáveis não apenas pela fiscalização, 

2 Conforme dados agregados dos Relatórios de Atividades da Comissão de Defesa do Consumidor de 
2011 a 2014 (BRASIL, 2011, 2012, 2013 e 2014b)
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mas também pela normatização sinaliza, com intensidade, o desempe-
nho, pelo Parlamento, de influência nas políticas públicas relacionadas a 
temas de defesa do consumidor latentes na sociedade. 

 Essa sinalização ganha relevância, principalmente, porque revela que o Con-
gresso, apesar da decisão política de delegação legislativa às agências reguladoras, 
manteve, ao menos de fato, um certo controle sobre as ações normativas das agên-
cias no campo da defesa do consumidor, colocando sobre perspectiva a eficiência 
de suas molduras regulatórias e frequentemente exigindo modificações.

Um sentido possível de ser apreendido – e que pode ser objeto de veri-
ficação mais aprofundada por estudos futuros – parece ser o de que a Co-
missão de Defesa do Consumidor tem empregado o tradicional mecanismo 
de participação social direta das audiências públicas no processo decisório 
legislativo como forma de pressão sobre o Poder Executivo e suas agências 
reguladoras. Uma espécie de lobby institucional reverso: o parlamento ab-
dicando de legislar de forma mediata para influenciar as decisões normati-
vas nas políticas públicas desempenhadas pelo Poder Executivo.
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