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4 - APRESENTAÇÃO

Em eleição realizada, nos termos do acordo das Lideranças
Partidárias, tivemos nosso nome confirmado por nossos pares para presidirmos
esta Comissão de Defesa do Consumidor, sobrevindo, de par com o sentimento de
elevada honra, a significativa responsabilidade imposta pela assunção em tão
importante órgão técnico da Casa e pelas tarefas que mereceriam nossas atenções
e nosso empenho, com vistas ao estabelecimento de prioridades e ações, que
fossem ao encontro das principais demandas dos cidadãos de nosso país, e da
qual não poderíamos nos afastar – característica que tem distinguido nossa vida
pública -, considerando, inclusive, o calendário eleitoral que, por certo, acarretaria
consequências na produtividade legislativa da Casa.
Desta sorte, ao assumirmos a direção da Comissão, tínhamos plena
convicção da importância da defesa dos direitos do consumidor, por atingir número
notável de cidadãos, já que a prática do consumo é inerente a todos nós. Moveunos, também, a certeza de que, num processo de rápida transformação por que
passa o País, não teríamos que imprimir uma política conservadora, como, por
exemplo, a de se dar ênfase à realização e manutenção de audiências públicas,
mas, sim, de contribuirmos com o aprofundamento das questões mais prementes
aos interesses dos consumidores, sem sermos acometidos por nenhum sentimento
de messianismo, nem pela confiança de que o período de um ano seria suficiente
para resolução de todos os pontos conflitantes da cadeia consumerista. Motivounos, ainda, a consciência de que tema de tamanha envergadura mereceria o
desenvolvimento de um trabalho em equipe, sob nossa orientação, e de outros
coordenadores, para que nós, Parlamentares membros da Comissão,
prestássemos relevantes serviços à nação, Para tanto, tínhamos em consideração
que a Comissão, embora contasse com um amplo apoio técnico, teria suas
decisões calcadas, eminentemente, em aspectos políticos – por ser um órgão de
uma Casa política -, no limite do Regimento Interno.
Homem de formação nas ciências exatas - engenheiro por vocação e
político pelo inconformismo com a realidade que vive o país, intentamos, desde
sempre, cooperar com o bem-estar de nossos concidadãos. E a defesa do
consumidor se apresenta como rara oportunidade de exercitarmos eficazmente
essa percepção, principalmente com os nossos cuidados voltados aos menos
favorecidos, que necessitam de melhores condições de se defenderem.
E com o intuito de avançarmos nas questões mais urgentes na defesa
dos direitos dos consumidores, procuramos estreitar nossas relações com órgãos
governamentais e da sociedade civil organizada, cujas atribuições são atinentes às
competências regimentais deste órgão legislativo, objetivando otimizar, sem rigidez
e detalhamento excessivo, a eficiência no desempenho das obrigações dos
fornecedores de bens e serviços. E para execução plena do que nos propúnhamos
a executar, procuramos estabelecer uma gestão participativa e democrática.
Não obstante a ocorrência das eleições municipais, que solicitavam a
presença dos Parlamentares nas suas bases eleitorais para atender seus deveres
político-partidários, entendemos que o ano de nossa gestão foi bastante proveitoso,
se não em quantitativos, pela consistência dos debates ocorridos durante a
apreciação das proposições, como também nas audiências públicas.
Das matérias aprovadas, que surtiriam importantes efeitos na vida dos
consumidores, permitimo-nos destacar aquela que o Colegiado reputou como de
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grande mérito, pela repercussão na saúde da população, qual seja: o Projeto de Lei
nº 3.998/12, de iniciativa do Senado Federal, com adendo apresentado pelo
Relator, Deputado Reguffe, que, alterando a Lei nº 9.656/98, dispõe sobre a
inclusão, pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, dos tratamentos
antineoplásicos de uso oral entre as coberturas obrigatórias, incluindo os
medicamentos utilizados em tratamento domiciliar e os utilizados para o controle de
efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.
Segmento do setor produtivo que absorveu grande aplicação da
Comissão, dados os transtornos que tem causado à população, foi o da energia
elétrica. Tanto que merece evidência a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
nº 10/11, de autoria dos Deputados Eduardo da Fonte e Weliton Prado, para sustar
os efeitos de norma da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que negou o
direito dos consumidores brasileiros de serem ressarcidos do erro da metodologia
de cálculo que elevou ilegalmente as tarifas de energia elétrica no período de 2002
a 2009. Foi, ainda, realizada reunião de audiência pública para exame da matéria
dessa Proposição, dada a sua relevância.
Mais dois encontros dessa natureza sobre o setor de energia elétrica
foram realizados, sendo um deles organizado pela Comissão de Minas e Energia,
com o comparecimento do Senhor Márcio Pereira Zimmermann, Ministro Interino
de Minas e Energia. E, além dessas audiências, efetuamos a execução do
Seminário Novo modelo do Setor Energético.
Dando efetividade ao nosso empenho em estabelecer vínculo com as
entidades com ocupações afetas à relação consumerista e para o estabelecimento
de ampla discussão democrática, é de se ressaltar que participaram dessas
reuniões representantes das concessionárias, dos investidores, dos trabalhadores,
dos Poderes Executivo e Judiciário, da sociedade civil e da academia.
Outro tema recorrente nas discussões havidas na Comissão é o das
telecomunicações, em especial no que se refere à telefonia. E para obtenção de
esclarecimentos sobre as constantes queixas relativas à prestação de serviços das
empresas operadoras do sistema, foi realizada reunião de audiência pública, em
conjunto com a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional, a qual contou com a participação do Senhor Paulo
Bernardo Silva, Ministro das Comunicações, acompanhado do titular da Agência
Nacional de Telecomunicações - Anatel e da Diretora do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, bem como de
dirigentes das principais concessionárias de telefonia.
Pelo êxito de nossos trabalhos, cumpre-nos registrar a efetiva
participação dos Deputados membros do Colegiado, que não mediram esforços em
emprestar às atividades empreendidas suas experiência e conhecimentos das
matérias discutidas e deliberadas ao longo da Sessão Legislativa que se findou.
Esses Parlamentares, num ambiente de respeito e cordialidade, souberam,
democraticamente - assegurando suas posições político-ideológicas -, contribuir
com a minoração das agruras que enfrentam os consumidores – elo mais frágil da
cadeia consumerista.
Não poderíamos deixar de agradecer o empenho da equipe de
servidores da Secretaria da Comissão, na pessoa da Secretária Lilian Albuquerque,
que, no cumprimento de suas atribuições, souberam demonstrar competência e
eficiência no trato das questões da área técnica e administrativa.
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Enaltecemos, ainda, os servidores dos órgãos de divulgação da Casa,
dos assessores dos partidos políticos e dos segmentos da sociedade civil
organizada, enfim, a todos que, por dever de ofício ou no exercício da cidadania,
acompanharam de forma respeitosa e contributiva os nossos trabalhos.
Por fim, resta-nos a certeza da missão cumprida e da continuidade,
pelos membros que assumiram a direção da Comissão na Sessão Legislativa que
se inicia, das ações por nós iniciadas.
São as nossas considerações.

Deputado JOSÉ CHAVES
Presidente
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MARIA LÚCIA SEGALL TERRA
PATRÍCIA BORGES DE CARVALHO
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Pró-Adolescentes
LUANA DE JESUS SANTOS DINIZ
SUELEN SOUSA DE CARVALHO

Relatório de Atividades

12

Comissão de Defesa do Consumidor - 2012

6 - PROPOSIÇÕES APRECIADAS

6.1. PROPOSIÇÕES APROVADAS
Em 21/03/12
Projeto de Lei n° 2.096/2011 – do Sr. Luis Tibé - Acrescenta artigo à Lei nº
10.962, de 11 de outubro de 1994, que "Dispõe sobre a oferta e as formas de
afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor".
Explicação da Ementa: Visa incluir a obrigatoriedade de afixação de preços de
produtos e serviços para o comércio eletrônico.
Parecer do Relator, Dep. Dr. Carlos Alberto, pela aprovação.
Encaminhado à CCJC.
Em 28/03/12
Projeto de Lei n° 6.523/2009 – do Sr. João Dado - Obriga os fornecedores de
bens e serviços a fixar data e turno para a entrega dos produtos ou realização dos
serviços aos consumidores, e dá outras providências.
Parecer do Relator com Complementação de Voto, Dep. Felipe Maia, pela
aprovação deste, do PL 464/2011, do PL 521/2011, e do PL 700/2011,
apensados, com substitutivo, e pela rejeição da emenda apresentada ao
substitutivo.
Encaminhado à CDEIC.
Em 11/04/12
Projeto de Lei n° 2.125/2007 - do Sr. Felipe Bornier - Obriga o fornecedor de
produto cultural pela Internet a tornar disponível a venda de meia-entrada por esse
veículo.
Parecer do Relator, Dep. Deley, pela aprovação das emendas do Senado
Federal ao PL nº 2.125/2007.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 1.182/2011 – do Sr. Marcelo Matos - Regulamenta a venda de
bilhetes para apresentações artísticas e jogos de futebol.
Parecer do Relator com Complementação de Voto, Dep. Deley, pela
aprovação, com substitutivo.
Encaminhado à CCJC.
Em 25/04/12
Projeto de Lei n° 64/2011 – do Sr. Otavio Leite - Disciplina o procedimento que
deverá ser executado pelo fabricante do veículo que necessite proceder a chamada
para consertos e/ou troca de peça (recall), estabelece exigência para vistoria anual
e transferência de propriedade de veículo automotor e dá outras providências.
Parecer do Relator, Dep. Ricardo Izar, pela aprovação deste, com substitutivo.
Encaminhado à CCJC.
Em 16/05/12
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Projeto de Lei n° 7.880/2010 – do Sr. Mendonça Prado - Dispõe sobre a prestação
de serviço telefônico de informações - "telelista".
Parecer da Relatora, Dep. Iracema Portella, pela aprovação do projeto, com
emenda.
Encaminhado à CCJC.
Em 23/05/12
Projeto de Lei n° 2.392/2011 - do Sr. Francisco Araujo- Altera a Lei nº 11.795, de
8 de outubro de 2008, que "Dispõe sobre o Sistema de Consórcio", para vedar a
retenção de crédito a consorciado.
Parecer do Relator, Dep. Chico Lopes , pela aprovação.
Encaminhado à CFT.
Em 04/07/12
Projeto de Lei n° 919/2011 – do Sr. Reguffe - Acrescenta o § 2º ao art. 31 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a obrigatoriedade de se
informar o valor total a ser pago pelos consumidores nas compras parceladas de
produtos ou serviços, bem como nos empréstimos e financiamentos bancários.
Parecer do Relator, Dep. César Halum, pela aprovação do PL nº 919/2011, da
Emenda nº 1/2011 da CDC, apresentada ao projeto, e das Emendas nºs 1/2012
e 2/2012, apresentadas ao substitutivo, com substitutivo.
Encaminhado à CFT.
Em 08/08/12
Proposta de Fiscalização e Controle nº 96/2009 - do Sr. Paes Landim - que
"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".
Relatório Prévio do Relator, Dep. Augusto Coutinho, pela implementação.
Projeto de Lei n° 1.014/03 - do Sr. Ricardo Izar - Dispõe sobre a identificação e os
padrões de qualidade da água adicionada de sais e envasamento para
comercialização.
Parecer do Relator, Dep. José Carlos Araújo, pela aprovação das Emendas
nºs 1 e 2 do Senado Federal ao PL nº 1.014/2003.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 1.984/2011 - do Sr. Jefferson Campos - Dispõe sobre a fixação
de placas nos postos revendedores de combustíveis em todo território nacional
Parecer do Relator, Dep. César Halum, pela aprovação, com substitutivo.
Encaminhado à CDEIC.
Em 22/08/12
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Projeto de Lei n° 2.607/07 - do Sr. Pepe Vargas - Faculta ao segurado, nos
contratos de seguros de automóveis, a escolha do prestador de serviços de
reparos do veículo sinistrado".
Parecer do Relator, Dep. Augusto Coutinho, pela aprovação da Emenda do
Senado Federal ao PL nº 2.607/2007.
Encaminhado à CFT.
Projeto de Lei n° 2.887/2011 – do Sr. Dimas Fabiano - Proíbe a inserção, pelas
empresas de telefonia móvel, durante as ligações efetuadas por clientes, de
mensagem de voz com cobrança por conta não paga e dá outras providências.
Parecer do Relator, Dep. Roberto Teixeira, pela aprovação, com emenda.
Encaminhado à CCTCI.
Em 05/09/12
Projeto de Lei n° 3.214/2012 – do Sr. Vieira da Cunha - Obriga o fornecimento de
rodas e pneus sobressalentes em idênticas dimensões das demais rodas e pneus
que equipam os veículos novos, nacionais e importados, comercializados no País.
Parecer do Relator, Dep. Reguffe, pela aprovação, com emenda.
Encaminhado à CVT.
Em 31/10/12
Projeto de Lei n° 2.502/2011 – do Sr. Dr. Jorge Silva - Dispõe sobre o valor
máximo dos honorários advocatícios em cobrança extrajudicial nos contratos de
arrendamento mercantil e de crédito direto ao consumidor.
Parecer do Relator, Dep. Silvio Costa, pela aprovação, com substitutivo.
Encaminhado à CCJC.
Projeto de Lei n° 2.591/2011 – do Sr. Edmar Arruda - Altera a Lei nº 6.015, de
1973, que "dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências".
Parecer do Relator, Dep. Severino Ninho, pela aprovação deste e do PL nº
2.920/20, apensado, com substitutivo.
Encaminhado à CCJC.
Em 21/11/12
Projeto de Lei n° 768/2003 – do Sr. Luiz Bittencourt - Modifica a Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as operadoras de
telefonia fixa comutada a divulgar a legislação de defesa do consumidor nas listas
telefônicas de distribuição obrigatória.
Parecer do Relator, Dep. Nelson Marchezan Junior, pela aprovação das
emendas do Senado Federal.
Encaminhado à CCTCI.
Projeto de Lei n° 373/2011 – da Sra. Manuela D'Ávila - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de as embalagens de medicamentos conterem tampa de
segurança.
Parecer do Relator com Complementação de Voto, Dep. Chico Lopes, pela
aprovação deste, e do substitutivo 3 da CDEIC, com substitutivo.
Encaminhado à CSSF.
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Em 28/11/12
PROJETO DE LEI Nº 3.998/12 - do Senado Federal - Ana Amélia - (PLS 352/2011)
- que "altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde", para incluir os tratamentos
antineoplásicos
de
uso
oral
entre
as
coberturas
obrigatórias".
Parecer do Relator, Dep. Reguffe, pela aprovação, com substitutivo.
Em 12/12/12
Projeto de Decreto Legislativo nº 10/11 - dos Srs. Eduardo da Fonte e Weliton
Prado - para sustar os efeitos normativos do ato da Diretoria da ANEEL, que negou
o direito dos consumidores brasileiros de serem ressarcidos do 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.
Parecer do Relator, Dep. Chico Lopes, pela aprovação deste e pela rejeição
do PDC 13/2011, apensado.
Encaminhado à CME.
Proposta de Fiscalização e Controle nº 95/12 - do Sr. César Halum - propõe que
a Comissão de Defesa do Consumidor realize Proposta de Fiscalização e Controle
- PFC para juntamente com o Tribunal de Contas da União - TCU, realize auditoria
em todas as operadoras de serviços telefônicos do Brasil.
Relatório Prévio do Relator, Dep. José Chaves, pela implementação.
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6.2. PROPOSIÇÕES REJEITADAS
Em 11/04/12
Projeto de Lei n° 240/11 - do Sr. Sandes Júnior - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa e Proteção do Consumidor.
Parecer Vencedor, Dep. César Halum (PSD-TO), pela rejeição.
Encaminhado à CCJC.
Em 23/05/12
Projeto de Lei nº 5.756/09 - do Sr. Jefferson Campos - Dispõe sobre a disposição
da inscrição do prazo de validade nas embalagens de produtos alimentícios.
Parecer do Relator, Dep. Eros Biondini, pela rejeição deste, e do PL
6988/2010, apensado.
Encaminhado ao arquivo.
Projeto de Lei n° 1.092/11 - do Sr. Onofre Santo Agostini - Dispõe sobre a
fiscalização referente ao envasilhamento, comercialização e distribuição fracionada
de
Gás
Liquefeito
de
Petróleo
GLP.
Parecer do Relator, Dep. Chico Lopes, pela rejeição.
Encaminhado à CDEIC.
Projeto de Lei nº 2.313/11 - do Sr. Marllos Sampaio - Dispõe sobre
obrigatoriedade de reconhecimento de firma e entrega de segunda via ao cliente
em contratos de natureza financeira.
Parecer do Relator, Dep. Augusto Coutinho, pela rejeição deste, e da emenda
1/2011, da CDC.
Encaminhado à CFT.
6.3. PROPOSIÇÕES PELO ARQUIVAMENTO
Em 25/04/12
Proposta de Fiscalização e Controle n° 35/2007 – do Sr. Ivan Valente - Propõe
que a Comissão de Defesa do Consumidor, fiscalize o Ministério da Defesa, a
Agência Nacional de Aviação Civil - Anac e a Infraero Aeroportos Brasileiros, em
sua atuação de controle, administração e segurança do transporte aéreo de
passageiros e suas relações com as empresas aéreas.
Relatório Final do Relator, Deputado Roberto Santiago, pelo arquivamento.
Em 04/07/12
Proposta de Fiscalização e Controle nº 49/04 - do Sr. Paulo Lima – Propõe que
esta Comissão de Defesa do Consumidor fiscalize as empresas telefônicas em
relação às reclamações dos abusos cometidos na fixação de preços e tarifas
indevidas.
Relatório Final do Relator, Deputado José Carlos Araújo, pelo arquivamento.
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6.4. REQUERIMENTOS
Durante o ano de 2012, foram apresentados 58 requerimentos. Do total, 38 foram
aprovados e nenhum rejeitado. A maioria deles objetivou a realização de
audiências públicas e um de Seminário. Três foram retirados de tramitação a
pedido dos autores.
Foram realizadas oito reuniões de Audiência Pública, sendo duas conjuntas
com outras comissões, e o Seminário aprovado. Das audiências realizadas, foram
utilizados 06 requerimentos aprovados na sessão legislativa anterior.
O colegiado aprovou também dois requerimentos
subcomissões especiais, que foram devidamente instaladas.
REQ Nº

24/2011

52/2011

83/2011

AUTOR

EMENTA

Chico Lopes

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
consumidores 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.

Carlos
Sampaio e
Nelson
Marchezan
Junior;

José Carlos
Araújo

Relatório de Atividades

Requerem a realização de Audiência
Pública na Comissão de Defesa do
Consumidor sobre a prestação de
serviço das teles.

Requer a realização de Audiência
Pública para ouvir o presidente da
empresa de telefonia móvel celular
Vivo e o presidente da ANATEL, ou
o diretor competente
por ele
designado, para fins de prestarem
esclarecimentos acerca da queda de
qualidade dos serviços oferecidos pela
citada empresa
no Brasil , em
particular no Estado da Bahia.".

de

criação

de

ANDAMENTO

Apresentação em
03/05/2011
Aprovado em 04/05/2011
para realização
simultânea com o
requerimento n.º 26/2011
e com inclusão da
assciação brasileira das
distribuidoras de energia
elétrica – Abradee
Realizada dia 13/06/2012
junto com o req 116/2012
Apresentação em
30/06/2011
Aprovado em 03/08/2011
Realizada dia 30/05/2012
junto com o Reqs 83/2011
e 102/2012

Apresentação em
18/10/2011
Aprovado em 19/10/2011
parar realizar junto com o
req. 52/2011 e 102/2012
Realizada dia 30/05/2012
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72/2011

78/2011

81/2011

93/12

94/2012

95/2012

Roberto
Santiago

Requer a realização de Audiência
Pública para discutir o Projeto de lei nº
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’, e seus apensos.

José Carlos
Araújo

Requer seja incluído na relação dos
convidados a serem ouvidos em
reunião de Audiência Pública nesta
Comissão, em adendo ao
Requerimento nº 72, de 2011, o Sr.
Luiz Otávio Vieira de Souza, Diretor do
Grupo Multiplan, para também discutir
o tema objeto Projeto de Lei nº 7.137,
de 2002.

Carlos
Sampaio

Requer que seja incluído na relação
dos convidados a serem ouvidos em
reunião de Audiência Pública nesta
Comissão, em adendo ao
Requerimento Nº 72, de 2011, o Sr.
Fernando Sérgio Piffer, Diretor da
Associação Comercial e Industrial de
Campinas e da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Campinas, para também
discutir o tema do objeto do Projeto de
Lei Nº 7.137, de 2002.

Paulo
Pimenta

José Chaves

Carlos
Sampaio

Relatório de Atividades

Requer uma Audiência Pública a fim
de discutir as novas regras de
privacidade de políticas do Google e
os impactos dessas novas mudanças,
à luz do Código de Defesa do
Consumidor e à legislação brasileira
de maneira geral.

Requer, em comemoração ao Dia
Internacional do Consumidor, a
realização de reunião de audiência
pública
para
apresentação
das
propostas de atualização do Código
de Defesa do Consumidor, elaboradas
pela comissão de juristas criada pelo
Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney.

Requer seja realizada audiência
pública
com
representante
da
empresa aérea Avianca para prestar
esclarecimentos referentes a notícias
de
eventual
desembarque
de
passageiros,
minutos
antes
da
decolagem, do voo 6225, com saída

Apresentação em
30/08/2011
Aprovado em 31/08/2011
Realizada em 28/11/2012

Apresentado em
04/10/2011
Aprovado em 05/10/2011
Realizada em 28/11/2012

Apresentação em
14/10/2011
Aprovado em 09/11/2011
Realizada em 28/11/2012

Apresentação em
13/03/12
Aprovado em 14/03/2012
Aprovado com inclusão
do Facebook no Brasil,
Alexandre Hohagen.
Realizada em 11/04/2012
junto com o Req
101/2012
Apresentação em
14/03/2012
Aprovado em 21/03/2012
para realização junto com
o Req 97/12 do Dep.
Chico Lopes
Não realizada
Apresentação em
14/03/12
Solicitada a retirada de
tramitação, em
23/03/2012 por meio do
Req. 104/2012
Deferida a retirada de
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REQ Nº

96/2012

AUTOR

Carlos
Sampaio e
Paulo AbiAckel

EMENTA

ANDAMENTO

do aeroporto de Salvador, Estado da
Bahia, e a Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, com escala em Brasília,
Distrito Federal, para acomodação do
Senhor Jaques Wagner, Governador
da Bahia, e comitiva.

tramitação em 27/03/2012

Requer sejam solicitadas da empresa
aérea Avianca informações referentes
a notícias de eventual desembarque
de passageiros, minutos antes da
decolagem, do voo 6225, com saída
do aeroporto de Salvador, Estado da
Bahia, e a Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, com escala em Brasília,
Distrito Federal, para acomodação do
Senhor Jaques Wagner, Governador
da Bahia, e comitiva.

Apresentação em
14/03/2012
Aprovado em 21/03/2012
Aprovado com alteração.
Em lugar da empresa
Avianca, O Requerimento
de Informação será
encaminhado para o
Secretário de Aviação
Civil, Sr. Wagner
Bittencourt.
Enviado em 09/05/2012
para SMG e recebeu o
número 2209/2012
Remessa à Secretaria de
Aviação
Civil
em
11/07/2012
Respondido
14/08/2012

97/2012

Chico Lopes

Requer a realização de Seminário da
Comissão de Defesa do Consumidor
para debater os anteprojetos que
atualizam o Código de Defesa do
Consumidor.

em

Apresentação em
15/03/12
Aprovado em 21/03/2012
para realização em
conjunto com o Req.
94/2012 do Dep. José
Chaves
Não realizada

98/2012

Carlos
Sampaio

Relatório de Atividades

Solicita que sejam convidados o Sr.
Presidente da Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel, o Diretor
Executivo do Sindicato Nacional das
Empresas de Telefonia e de Serviço
Móvel e Pessoal - SindiTelebrasil, o
Presidente
da
Associação
dos
Engenheiros de Telecomunicações AET, o Procurador Regional da
República dos Direitos do Cidadão na
Paraíba, e a Advogada do Programa e
Orientação e Proteção ao Consumidor
do Estado de São Paulo PROCON/SP, para em Reunião de
Audiência Pública em conjunto com a
Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação
e
Informática,
prestarem esclarecimentos e discutir a
deficiência na prestação de serviços e
o não cumprimento das normas do
Sistema
de
Atendimento
ao

Apresentação em
16/03/2012
Solicitada Retirada de
tramitação por meio do
Req. 105/2012
Retirada de tramitação
deferida em 27/03/2012
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REQ Nº

AUTOR

EMENTA

ANDAMENTO

Requer a realização de Audiência
Pública para esclarecimento a respeito
da qualidade das próteses de silicone
utilizadas no Brasil.

Apresentação em
19/03/2012

Consumidor .

99/2012

100/2012

101/2012

Dimas
Ramalho

Marcelo
Matos

Eli Correa
Filho

Solicita a realização de Audiência
Pública para debater acerca da má
conservação
dos
postes
e
equipamentos
elétricos,
das
constantes
interrupções
no
fornecimento de energia, cobranças
abusivas dentre outras questões
pertinentes relativas ao Estado do Rio
de Janeiro.

Solicita a inclusão de convidados a
participar da Audiência Pública a fim
de discutir as novas regras de
privacidade de políticas do Google e
os impactos dessas novas mudanças,
à luz do Código de Defesa do
Consumidor e à legislação brasileira
de maneira geral.

Apresentação em
20/03/2012
Aprovado em 21/03/2012
com alteração de
Audiência Publica para
Subcomissão.
Instalada em 28/03/2012
Eleitos PRESIDENTE:
Dep. Felipe Pereira
PSC/RJ e PRIMEIROVICE Dep. Marcelo Matos
PDT/RJ

Apresentação em
20/03/2012
Aprovado em 21/03/2012
mantendo somente o Sr.
Leonardo Palhares da
Camara e-Net entre os
convidados.
Marcada para
11/04/2012
Realizada em 11/04/2012
junto com o Req 93/2012

102/2012

103/2012

José Chaves

Augusto
Coutinho

Relatório de Atividades

Solicita
sejam
convidados
os
presidentes das empresas TIM, Claro,
Vivo e Oi; a Diretora do Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor
do Ministério da Justiça, Dra. Juliana
Pereira da Silva; e o Presidente da
Associação de Defesa da Cidadania e
do Consumidor, Raimundo Gomes de
Barros, para audiência pública, a ser
realizada com o propósito de prestar
esclarecimentos
sobre
questões
operacionais e que hoje afetam
diretamente os usuários da telefonia
móvel e fixa no Brasil.

Solicita a realização de Audiência
Pública, com a presença dos
Senhores José Tadeu da Silva,

Apresentação em
20/03/2012
Aprovado em 21/03/2012
subscrito pelos deputados
Carlos Sampaio, Weliton
Prado, Dr. Carlos Alberto,
Chico Lopes, Reguffe,
Severino Ninho, josé
Carlos Araújo, Deley,
Iracema Portela, Ivan
Valente, Wolney Queiroz
e Felipe Maia. (CDC)
Realizada dia 30/05/2012
junto com os
Requerimentos 52 e
83/2012
Apresentação em
21/03/2012
Aprovado em 28/03/2012
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REQ Nº

104/2012

105/2012

106/2012

107/2012

AUTOR

Carlos
Sampaio

Carlos
Sampaio

Marcelo
Matos

Chico Lopes

Filipe Pereira
108/2012

Apresentado
na Subeerj

Relatório de Atividades

EMENTA

ANDAMENTO

Presidente do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA),
Sergio
Porto,
Presidente
da
Federação Nacional das Empresas de
Compra,
Venda,
Locação,
Administração,
Incorporação
e
Loteamento de Imóveis e dos
Condomínios
Residenciais
e
Comerciais (Fesecovi), Murilo Celso
de Campos Pinheiro, Presidente da
Federação Nacional dos Engenheiros
(FNE) e Haroldo Mattos Lemos,
Presidente da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), a fim de
subsidiarem informações quanto aos
diversos desabamentos ocorridos em
todo
território
brasileiro
e
à
necessidade de uma legislação que
discipline as manutenções prediais.

Aprovado com inclusão
do Sr. Carlos Borges,
representante do
Sindicato da Habitação Secovi.

Solicita a retirada do Requerimento Nº
95/2012.

Solicita a retirada do Requerimento nº
98/2012.

Requer a fixação do número de
membros da Subcomissão Especial
destinada a tratar de questões
envolvendo energia elétrica no Estado
do Rio de Janeiro a que se refere o
Requerimento 100/2012

Requer a realização de Audiência
Pública na Comissão de Defesa do
Consumidor para discutir o reajuste da
tarifa bancária nos últimos meses.

Solicita a realização de Audiência
Pública para debater questões
pertinentes ao fornecimento de
energia elétrica ao Estado do Rio de
Janeiro e visita dos membros da
Subcomissão nas sedes das
empresas Ampla e Light

Realizada em 27/11/2012

Apresentação em
23/03/2012
Retirada deferida em
27/03/2012
Apresentação em
23/03/2012
Retirada deferida em
27/03/2012
Apresentação em
27/03/2012
Aprovado em 28/03/2012
Instalada em 28/03/2012
Eleitos PRESIDENTE:
Dep. Felipe Pereira
PSC/RJ e PRIMEIROVICE Dep. Marcelo Matos
PDT/RJ Ver Req
100/2012
Apresentação em
03/04/2012
Aprovado em 11/04/2012
Não realizada
Apresentação em
08/04/12
Aprovado em 09/04/2012
(apresentado na CDC
como req 109 e aprovado
dia 11/04/2012)
Visita Realizada em
05/06/2011 Deps.
Marcelo Matos e Aureo
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REQ Nº

109/2012

110/2012

111/2012

AUTOR
Subcomissão
Especial
encarregada
de tratar de
questões
envolvendo
energia
elétrica no
Estado do Rio
de Janeiro

Chico Lopes

Chico Lopes

EMENTA
Solicita a realização de Audiência
Pública para debater questões
pertinentes ao fornecimento de
energia elétrica ao Estado do Rio de
Janeiro e visita dos membros da
Subcomissão nas sedes das
empresas Ampla e Light.

ANDAMENTO
Apresentação em
11/04/2012
Aprovado em 11/04/2012
com inclusão de que a
visita seja acompanhada
de representantes da
Aneel, Ministério Público
e Procon.
Visita Realizada em
05/06/2011 Deps.
Marcelo Matos e Aureo

Requer a realização de Audiência
Pública na Comissão de Defesa do
Consumidor
para
discutir
a
regulamentação
proposta
pela
Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) da conta de energia elétrica
na modalidade de pré-pagamento.

Requer a criação da Subcomissão
Especial da Comissão de Defesa do
Consumidor para tratar das questões
relativas às tarifas e taxas bancárias
em especial os reajustes aplicados
nos últimos meses.

Apresentação em
09/04/2012
Aprovado em 11/04/2012
Não realizada

Apresentação em
24/04/2012
Aprovado em 25/04/2012
incluindo o número de 7
membros para a
subcomissão.
Instalada em 22/05/2012
e eleitos presidentes
Chico Lopes e designado
Relator Paulo Pimenta

112/2012

Paulo
Pimenta

Requer uma Audiência Pública com
representante
da
INFRAERO
(Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária) e das Empresas de
Transporte Aéreo, a fim de apresentar
e discutir o cronograma de obras e
melhorias nos aeroportos brasileiros,
as políticas de relação com o
consumidor, bem como a previsão da
instalação dos equipamentos para
aumentar a segurança nos voos.

Apresentação em
02/05/2012
Aprovado em 09/05/2011
Aprovado com inclusão
de representantes da
Força Aérea Brasileira Fab, Agência Nacional de
Aviação Civil - Anac,
Sindicato Nacional dos
Aeroviários, Infraero,
Sindicato Nacional das
Empresas Aerovíarias e
do Departamento de
Proteção e Defesa do
Consumidor - DPDC.
Não realizada

113/2012

Nelson
Marchezan
Junior

Relatório de Atividades

Solicita seja convocado o Sr. Paulo
Bernardo
Silva,
Ministro
das
Comunicações,
para
prestar
esclarecimentos
acerca
das
constantes queixas de consumidores,
relativas à prestação de serviços das
operadoras de telecomunicação.

Apresentação em
08/05/2012
Retirado de pauta em
09/05/12 em virtude do
atendimento do Req
52/2011
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REQ Nº

114/2012

AUTOR

Ivan Valente
e
Reguffe

EMENTA
"Requer a realização de Audiência
Pública com a finalidade de debater a
evolução das tarifas bancárias e seus
impactos nos direitos dos
consumidores".

ANDAMENTO
Apresentação em
15/05/2012
Aprovado em 16/05/2012
subscrito pelo Dep.
Reguffe, a ser conduzida
pela subcomissão
Não realizada

115/2012

116/2012

117/2012

Weliton Prado

Requer seja realizada audiência
pública nesta Comissão para discutir
os 'falsos planos de saúde coletivos'
destinados a pequeno número de
consumidores e oferecidos por
operadoras com o objetivo de fugir da
fiscalização da Agência Nacional de
Saúde (ANS) e aumentar os valores
dos serviços sem autorização e
critérios claros pré-definidos.

Weliton Prado
e Eduardo da
Fonte

Requer seja realizada audiência
pública nesta Comissão para debater
o parecer técnico emitido pelo Tribunal
de Contas da União (TCU) que obriga
as 63 distribuidoras de energia do país
a devolverem os valores cobrados a
mais dos consumidores na conta de
luz nos anos de 2002 a 2009.

Cláudio Puty

Requer a realização audiência pública
para debater a situação econômica e
os serviços prestados pelas Centrais
Elétricas do Pará (Celpa).

Requer a criação de Subcomissão
Especial
para
Acompanhamento,
Fiscalização e Controle dos Serviços
ofertados
pelas
operadoras
de
Telefonia Móvel - Serviço Móvel
Pessoal
(SMP),
Serviço
Móvel
Especializado (SME) e Serviço
Especial de Radiochamada (SER).
118/2012

Áureo

Apresentação em
16/05/2012
Aprovado em 23/05/2012
com inclusão da Susep
Não realizada

Apresentação em
16/05/2012
Aprovado em 23/05/2012
junto com o Req 24/2011
Realizada dia em
13/06/2012

Apresentação em
22/05/2012
Aprovado em 13/06/2012
Realizada em 05/07/2012
Apresentação em
29/05/2012
Aprovado em 13/06/2012
com nove membros
titulares e nove suplentes
e ampliando o tema para
telecomunicações no
lugar de telefonia móvel
Instalada em 08/08/2012
e eleitos Dep. Áureo
(PRTB/RJ) Presidente e
Dep. Roberto Teixeira
(PP/PE), Vice-Presidente.
Designado Relator Dep.
Eros Biondini e, após seu
licenciamento, o Dep.
Roberto Teixeira foi
designado relator.

Relatório de Atividades
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REQ Nº

119/2012

120/2012

121/2012

122/2012

123/2012

124/2012

125/2012

AUTOR

EMENTA

ANDAMENTO

Maurício
Quintela
Lessa

Requer a realização de Audiência
Pública
com
autoridades
e
representantes da sociedade civil que
nomeia,
para
debater
a
comercialização da gasolina formulada
no Brasil.

Apresentação em
30/05/2012

Chico Lopes
e João
Ananias

Requer Audiência Pública para discutir
a má qualidade dos serviços
prestados pelas empresas de TV por
assinatura.

Weliton Prado

Requer seja realizada audiência
pública nesta Comissão para discutir
os indícios de irregularidades no
repasse feito aos consumidores, na
conta de luz, pelas distribuidoras de
energia, de dois
impostos, a
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), que
deveriam ser pagos pelas próprias
concessionárias ao governo federal,
conforme denúncia publicada pelo
jornal Hoje em Dia, edição de 22 de
junho do corrente ano

José Chaves

Cesar Halum

Weliton Prado

Ricardo Izar

Relatório de Atividades

Requer a retificação do Anexo I do
Plano de Trabalho e Metodologia de
Avaliação constante do Relatório
Prévio à Proposta de Fiscalização e
Controle nº 41/2011.

Requer seja realizada Sessão de
Audiência Pública para debater o
controle e a administração do
comércio de alimentos nas aeronaves
de transporte de passageiros e nas
dependências
aeroportuárias
do
Brasil.

Requer seja realizada audiência
pública nesta Comissão para debater
as
denúncias
de
indícios
de
irregularidades no cumprimento dos
contratos de concessão das rodovias
federais, em especial, dos lotes
explorados pelo grupo espanhol OHL,
conforme
notícias
na
imprensa
brasileira.

Requer a realização de Audiência
Pública para tratar de questões

Aprovado em 04/07/2012
Não realizada

Apresentação em
05/06/2012
Aprovado em 27/06/2012
Não realizada

Apresentação em
05/06/2012
Aprovado em 27/06/2012
Não realizada

Apresentação em
28/06/2012
Aprovado em 08/08/2012
Correção em 08/08/2012

Apresentação em
05/07/2012
Aprovado em 08/08/2012
Não realizada

Apresentação em
09/08/2012
Aprovado em 22/08/2012
Não realizada

Apresentação em
23/08/2012
25
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REQ Nº

126/2012

127/2012

128/2012

129/2012

AUTOR

Augusto
Coutinho

Ivan Valente

José Chaves

Nelson
Marchezan Jr

Relatório de Atividades

EMENTA

ANDAMENTO

relativas aos prejuízos, danos e
malefícios gerados aos consumidores
em decorrência de determinadas
atividades desenvolvidas por órgãos
de proteção ao crédito, e a
necessidade
de
legislação
regulamentadora para o setor.

Aprovado em 05/09/2012

Solicita a realização de Audiência
Pública, com a presença dos
Senhores Julio Ferraz Arcoverde Presidente
do
Denatran,
Jorge
Ernesto Pinto Fraxe - Diretor Geral do
DNIT, Paulo Cesar Marques da Silva Engenheiro de tráfego, a fim de
subsidiarem informações quanto à
suposta existência de uma 'indústria
de multas' ou 'máfia das lombadas
eletrônicas' e outros assuntos relativos
à fiscalização do trânsito por meio de
dispositivos eletrônicos.

Requer a realização de Audiência
Pública, para a oitiva do representante
da Divisão da Inspeção de Produtos
de Origem Animal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- DIPOA -, bem como de integrantes
da comunidade científica e do
Sindicato
Nacional
dos
Fiscais
Agropecuários - ANFFA Sindical coma finalidade de se debater as
Instruções Normativas nº 43 e 44, de 7
de dezembro de 2011, ambas
expedidas pela Secretaria de Defesa
Agropecuária
do
Ministério
da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Requer realização de seminário da
Comissão de Defesa do Consumidor
para debater os impactos do novo
modelo do setor energético para o
consumidor, a partir da edição a
Medida Provisória 579, de 2012, que
prorroga as concessões do setor e
diminui a tarifa de energia a partir da
eliminação de encargos setoriais.

Solicita seja convocado o Senhor
Ministro de Minas e Energia, Édson
Lobão, para prestar esclarecimentos a
esta Comissão sobre os recorrentes
apagões no sistema de fornecimento
de energia elétrica do País.

Não realizada

Apresentação em
05/09/2012
Aprovado em 31/10/12
Realizada em 04/12/2012

Apresentação em
05/09/2012
Aprovado em 07/11/2012
com a participação da
Comissão de Agricultura
Não realizada

Apresentação em
18/09/2012
Aprovado em 31/10/12
Realizado em 05/12/2012

Apresentação em
30/10/2012
Aprovado em 07/11/2012
com alteração para
convite em conjunto com
a Comissões de Minas e
Energia e
Desenvolvimento
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REQ Nº

AUTOR

EMENTA

ANDAMENTO
Econômico.
Realizada em 28/11/2012

130/2012

131/2012

Nelson
Marchezan Jr

SUBTIFBAN –
Subcomissão
Especial de
Tarifas
Bancárias

“Solicita
sejam
convidados
os
Senhores Nelson Hubner, DiretorGeral da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, e Hermes Chipp,
Diretor-Geral do Operador Nacional do
Sistema Elétrico – ONS, para
prestarem esclarecimentos a esta
Comissão sobre os recorrentes
apagões no sistema de fornecimento
de energia elétrica do País”.

"Requer a realização de reunião de
audiência pública para discutir a
elevação das taxas praticadas pelos
bancos, em especial os reajustes
aplicados nos últimos meses".

Apresentação em
30/10/2012
Aprovado em 31/10/12
Não realizada

Apresentação em
30/10/2012
Aprovado em 31/10/12
com redução do número
de Convidados para
Febraban, Banco Central,
um Órgão De Defesa do
Consumidor e um
Representante do
Ministério Público.
Não realizada

1/2012
subtifban

132/2012

Chico Lopes
e Paulo
Pimenta

Cesar Halum
e Junji Abe
(PSD/SP)

"Requer a realização de reunião de
audiência pública para discutir, no
âmbito da Subcomissão de Tarifas
Bancárias, a elevação das taxas
praticadas pelos bancos, em especial
os reajustes aplicados nos últimos
meses".

Requer a realização de Audiência
Pública com o objetivo de discutir as
bases de cálculo das tarifas dos
planos pré-pago e pós-pago.

Apresentação em
22/08/2012
Aprovado em 30/12/2012
Transformado em
requerimento nº
131/2012 CDC
Apresentação em
01/11/2012
Aprovado em 07/11/2012
subscrito pelos Deps.
Roberto Teixeira e Áureo.
Não realizada

133/2012

Cesar Halum

Requer a realização de Audiência
Pública para debater sobre o Projeto
de Lei n° 720, de 2011, que dispõe
sobre a vedação da chamada "tarifa
amarela" na cobrança da tarifa de
energia elétrica.

Apresentação em
01/11/2012
Aprovado em 07/11/2012
com os seguintes
convidados: Aneel, Idec,
Ministério Público,
Ministério do Meio
Ambiente e Abradee.
Não realizada

134/2012

Augusto
Coutinho

Relatório de Atividades

Solicita a realização de Audiência
Pública, com a presença dos
Senhores Otavio Yazbek- Presidente
da Comissão de Valores Mobiliários

Apresentação em
07/11/2012
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REQ Nº

AUTOR

EMENTA

ANDAMENTO

(CVM) -, Mauricio Ceschin - DiretorPresidente da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) -, Edson de
Godoy Bueno - Presidente da Amil
Participações -, a fim de subsidiarem
informações quanto à compra da Amil
Participações pela empresa norteamericana UnitedHeal.

135/2012

136/2012

137/2012

138/2012

139/2012

Nelson
Marchezan Jr
e Carlos
Sampaio

Requerem realização de audiência
pública, com o intuito de se discutir as
supostas condutas abusivas
perpetradas pelas instituições
financeiras.

Chico Lopes

Requer a realização de Audiência
Pública nesta Comissão, em conjunto
com a CTASP para discutir a
regulamentação dos serviços
acessórios pelas concessionárias e
permissionárias de serviço público de
distribuição de energia elétrica.

Severino
Ninho

Severino
Ninho

Nelson
Marchezan
Junior
E
Carlos
Sampaio

140/2012

Chico Lopes

141/2012

Marcelo
Matos

Relatório de Atividades

Requer a realização de reunião de
Audiência Pública para o debate sobre
o Projeto de lei nº 141, de 2011, que
dispõe sobre a comercialização de
energia elétrica.

Requer a realização de reunião de
Audiência Pública para o debate sobre
o Projeto de lei nº 2992, de 2011, que
proíbe as empresas concessionárias
de serviços públicos inscrever os
consumidores inadimplentes em
bancos de dados e cadastros
negativos dos serviços de proteção ao
crédito

Requer retirada de tramitação do Req.
135/2012 que “requer realização de
audiência pública, com o intuito de se
discutir as supostas condutas
abusivas perpetradas pelas
instituições financeiras.

Requer audiência pública na CDC
para discutir o aumento das
passagens aéreas no País.

Requer a realização de Audiência
Pública para discutir os problemas
relativos às constantes interrupções

Apresentação em
07/11/2012
Retirado de tramitação
em 21/11/2012 por meio
do Req. 139/2012

Apresentação em
09/11/2012
Aprovado em 21/11/2012
Não realizada

Apresentação em
13/11/2012
Aprovado em 21/11/2012
Não realizada

Apresentação em
13/11/2012
Aprovado em 21/11/2012
para realização conjunta
com o req. 125/2012
Não realizada

Apresentação em
20/11/2012
Deferida a retirada de
tramitação em
21/11/2012

Apresentação em
21/11/2012

Apresentação em
22/11/2012
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REQ Nº

AUTOR

EMENTA

ANDAMENTO

no fornecimento de água em diversos
municípios do país.

142/2012

143/2012

144/2012

145/2012

146/2012

147/2012

Maurício
Quintela
Lessa

Requer o convite ao Presidente da
Agência Nacional de Aviação Civil ANAC e dos presidentes das
empresas TAM S/A, GOL Linhas
Aéreas, Avianca Linhas Aéreas e Azul
Linhas Aéreas Brasileiras, para prestar
esclarecimento sobre as variações
abusivas nas classes tarifárias das
passagens aéreas.

Carlos
Sampaio

Requer que seja convidado Sr. Paulo
Rodrigues Vieira, Diretor de Hidrologia
afastado da Agência Nacional de
Águas (ANA), para comparecer nesta
Comissão com vista a prestar
esclarecimentos acerca dos fatos
apurados na Operação Porto Seguro,
deflagrada pelo Departamento de
Policia Federal, em 23/11/12.

Ivan Valente

Requer o convite do ex-diretor da
Agência Nacional de Águas, Sr. Paulo
Rodrigues Vieira, para prestar
esclarecimentos ao Plenário da
Comissão de Defesa do Consumidor
sobre os fatos relacionados à
Operação Porto Seguro da Polícia
Federal.

Ivan Valente

Requer o convite do ex-advogadogeral da União adjunto, Sr. José
Weber de Holanda Alves, para prestar
esclarecimentos ao Plenário da
Comissão de Defesa do Consumidor
sobre os fatos relacionados à
Operação Porto Seguro da Polícia
Federal.

Ivan Valente

Ivan Valente

Relatório de Atividades

Requer o convite da Sra. Rosemary
Noronha, para prestar esclarecimentos
ao Plenário da Comissão de Defesa
do Consumidor sobre os fatos
relacionados à Operação Porto
Seguro da Polícia Federal.
Requer o convite do ex-diretor da
Agência Nacional de Aviação Civil, Sr.
Rubens Carlos Vieira, para prestar
esclarecimentos ao Plenário da
Comissão de Defesa do Consumidor
sobre os fatos relacionados à
Operação Porto Seguro da Polícia

Apresentação em
27/11/2012

Apresentação em
27/11/2012

Apresentação em
04/12/2012

Apresentação em
04/12/2012

Apresentação em
04/12/2012

Apresentação em
04/12/2012

29

Comissão de Defesa do Consumidor - 2012

REQ Nº

AUTOR

EMENTA

ANDAMENTO

Federal.

148/2012

149/2012

150/2012

151/2012

Aureo

Requer sejam convidados o Sr. João
Batista Rezende (Presidente da
ANATEL), o Sr. Elifas Gurgel (ExPresidente da ANATEL), o Sr. José
Roberto Melo da Silva (Presidente da
UNICEL), o Sr. José Roberto Carvalho
Campos (Diretor Comercial da
UNICEL), o Sr. Sergio Chaia
(Presidente da NEXTEL), o
Procurador Geral Victor Epitácio Cravo
Teixeira (Procuradoria Federal
Especializada junto à Anatel), para
prestarem esclarecimentos acerca da
denuncia veiculada pela revista VEJA,
edição n° 2295, ano 45, n° 46, de 14
de novembro de 2012, páginas 72 a
74, intitulada: O PREJUÍZO QUE VAI
DAR LUCRO".

Aureo

Requer sejam convidados o Sr. Paulo
Roberto Kakinoff (Presidente da GOL),
o Sr. Marco Antonio Bologna
(Presidente da TAM), o Sr. Marcelo
Pacheco dos Guaranys (Presidente da
ANAC), o representate do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), o representante do
PROCON/SP, o representante do
Ministério Público Federal, para
prestarem esclarecimentos acerca das
matérias veiculadas pelos meios de
comunicação referentes a: compra da
Webjet pela Gol; venda de "assentos
conforto" pela TAM; e aumento do
preço das passagens aéreas.

Marcelo
Matos

Solicita ao Ministro das Minas e
Energia os cálculos do impacto a
maior nos resultados tarifáricos em
razão da não alteração da
metodologia de cálculo da Conta de
Compensação de Valores de itens da
"Parcela A" - CVA.

Silvio Costa

Relatório de Atividades

Requer a realização de audiência
pública com o Presidente da
Companhia Federal de Seguros S.A.,
Sr. Gustavo Capanema e de sua
administradora Federal Vida e
Previdência, Sr. Luiz Eduardo Fidalgo,
nos termos do Relatório Prévio
aprovado por esta Comissão de
Defesa do Consumidor referente à

Apresentação em
05/12/2012

Apresentação em
07/12/2012

Apresentação em
12/12/2012

Apresentação em
18/12/2012
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AUTOR

EMENTA

ANDAMENTO

Proposta de Fiscalização e Controle
96, de 2009, para que prestem
esclarecimentos sobre denúncias de
desrespeito às 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.

152/2012

153/2012

Reguffe

Ricardo Izar

Relatório de Atividades

Requer a realização de Audiência
Pública para ouvir o Senhor Paulo
Rodrigues Vieira, ex-diretor da ANA, o
Senhor Rubens Rodrigues Vieira, exdiretor da ANAC e a Senhora
Rosemary Nóvoa de Noronha, exchefe do Gabinete Regional da
Presidência da República em São
Paulo, acerca de possíveis
irregularidades cometidas aos
consumidores deste país, no âmbito
da Agência Nacional de Águas - ANA
e da Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC.

Requer a realização de Audiência
Pública para tratar de questões
relativas ao repentino encerramento
das atividades da Companhia aérea
Web Jet menos de 4 (quatro) meses
após a sua aquisição pelo Companhia
Gol.

Apresentação em
18/12/2012

Apresentação em
18/12/2012
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6.5. EMENDAS À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Emenda de Apropriação de Despesa nº 1/2012
Ementa: Ouvidoria Setorial da Agência Nacional de Energia Elétrica
Âmbito: Nacional
Valor: R$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais)
JUSTIFICAÇÃO

O reforço da equipe da ANEEL permitiu ampliar o número de fiscalizações,
essenciais ao cumprimento da determinação da própria Presidente da República
para que fossem intensificadas as inspeções no sistema elétrico nacional.
Dando continuidade a essa missão, é preciso fiscalizar todas as usinas em
fase de implantação ou ampliação e 100% das instalações de estratégicas de
transmissão, visando assegurar o cumprimento dos prazos de conclusão das
obras, incrementando as inspeções das empresas de distribuição. Essas ações
geram aumento de despesas com as viagens de fiscalização.
Acrescente-se que é necessário combater os crescentes problemas
relacionados à quantidade dos serviços, tais como os desligamentos não
programados de longa duração, explosões em circuitos subterrâneos e outros
incidentes que se tem buscado reduzir, mediante a intensificação desses trabalhos.
Para auxiliar e subsidiar as fiscalizações são necessárias despesas com
OUVIDORIA, que engloba os serviços de atendimento ao consumidor, tratamento e
análise das solicitações de ouvidoria prestados diretamente pela ANEEL, bem
como pelos Convênios de Cooperação com as Agências Estaduais.
Sem esses recursos, também estariam comprometidas as ações de
fiscalização relacionadas às obras do PAC e ao acompanhamento das usinas em
operação no sistema isolado, bem como ao plano de metas do programa “Luz para
Todos”. Nesse mesmo contexto, destacam-se possíveis impedimentos às
fiscalizações destinadas à validação da base de ativos a serem utilizados nos
cálculos das revisões tarifárias das concessionárias de distribuição e transmissão
programadas para 2013, com total de 34 permissionárias e 28 concessionárias de
distribuição, além de 17 transmissoras.
De modo ainda mais relevante, essas restrições colocam em risco um
grande conjunto de novas ações para 2013, envolvendo toda a fiscalização e
demais áreas da Agência, diante das mudanças que estão sendo definidas no
âmbito das renovações das concessões. Essas novas demandas terão importante
e consequente aumento de fiscalizações da base de remuneração de ativos não
depreciados.

Relatório de Atividades
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Emenda de Apropriação de Despesa nº 2/2011
Ementa: Fortalecimento e Integração dos Órgãos do Sistema de Defesa do
Consumidor.
Âmbito: Nacional
Valor: R$ 13.000.000,00 (Treze milhões de reais)
JUSTIFICAÇÃO
Em anos anteriores, o Orçamento da União contemplou diversas ações
relacionadas à Defesa do Consumidor. Em 2011, a título de exemplo, a proposta
orçamentária permitia a apresentação de emendas às seguintes ações: Integração
e Coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, Prevenção e
Repressão de Infrações contra o Código de Defesa do Consumidor; Escola
Nacional de Defesa do Consumidor; e Produção de Conhecimento Relacionado à
Proteção e Defesa do Consumidor.
Em 2012, no entanto, houve uma concentração que culminou em uma única
ação intitulada Proteção e Defesa do Consumidor, de caráter amplo e que
supomos abranja investimentos direcionados a áreas de importância para os
Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Entre as iniciativas que
julgamos merecedoras da suplementação orçamentária estão o chamado SuperCade, órgão surgido em fins de 2011 com a restruturação do Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência (SBDC), e que demanda robustos investimentos em
Tecnologia da Informação, na concepção e implantação de novo sistema de
tramitação de documentos, na aquisição de mobiliário de escritório e na
capacitação e treinamento de pessoal. Da mesma forma, A Escola Nacional de
Defesa do Consumidor (ENDC) – criada em agosto de 2007 com vistas à
capacitação, atualização e especialização dos técnicos do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor – deve ser objeto de atenção por parte da Comissão.

Relatório de Atividades
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7. SUBCOMISSÕES

7.1. Subcomissão Especial destinada a tratar de Questões Envolvendo
Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro.
Instalada em 28/03/2012
Membros

Titulares

Carlos Sampaio
PSDB/SP (Gab. 207-IV)

Dr. Carlos Alberto Saiu!!
PMN/RJ (Gab. 208-IV)

Aureo
PRTB/RJ (Gab. 581-III)

Marcelo Matos
PDT/RJ (Gab. 579-III)
1º VICE-PRESIDENTE

Filipe Pereira
PSC/RJ (Gab. 705-IV)
PRESIDENTE

Suplente

Deley
PSC/RJ (Gab. 585-III)

Relatório de Atividades
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7.2. Subcomissão Especial de Tarifas Bancárias

Requerimento 11/2012 – Deputado Chico Lopes
Instalada em 23/05/2012

Membros

Dep. Cesar HalumPSD/TO

Relatório de Atividades

Dep. Chico Lopes
PCdoB/CE

Dep. Paulo Pimenta
PT/RS

PRESIDENTE

RELATOR

Dep. Ricardo Izar
PSD/SP

Dep. Roberto
Teixeira
PP/PE

Dep. Wellington
Roberto
PR/PB

Dep. Weliton Prado
PT/MG
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7.3. SUBCOMISSÃO ESPECIAL ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DAS TELECOMUNICAÇÕES
Requerimento nº 118/2012 – Dep. Áureo
Instalada em 08/08/2012
Membros

Titulares

Áureo
PRTB/RJ
PRESIDENTE

Roberto Teixeira
PP/PE
VICE--PRESIDENTE

Chico Lopes
PCdoB/CE

César Halum PSD/TO

Filipe Pereira PSC/RJ

Marcelo Matos
PDT/RJ

Marcelo Matos
PDT/RJ

Ricardo Izar
PSD/SP

Weliton Prado PT/MG

Eros Biondini PTB/MG

Suplentes

Nelson Marchezan
Junior - PSDB/RS

Eli Correa Filho
DEM/SP

* Deputado Eros, inicialmente relator, se licenciou e, após isso, o Deputado
Roberto Teixeira foi designado relator
Relatório de Atividades
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8. EVENTOS
8.1. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
8.1.1. Tema: Discutir as novas regras de política de privacidade do Google e
os impactos dessas novas mudanças, à luz do Código de Defesa do
Consumidor e à legislação brasileira de maneira geral.
Requerimentos: 93/2012, do Sr. Paulo Pimenta, e 101/2012, do Sr. Eli Corrêa
Filho
Data: 11/04/2012
Expositores:
Marcel Leonardi
Diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais Google do Brasil
Danilo César Maganhoto Doneda
Coordenador-Geral de Supervisão e Controle do Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça-DPDC
Guilherme Varella
Advogado do Instituto de Defesa do Consumidor - Idec
Fabíola Meira de Almeida Santos
Advogada e Mestre em Direito das Relações de Consumo

Relatório de Atividades
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A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) realizou audiência pública
para discutir as novas regras de política de privacidade do Google, em vigor desde
1º de março, e seus impactos.
Mais de 60 conjuntos de regras de todos os produtos do Google foram
unificados em um único texto. Além disso, pela nova política da empresa, as
informações existentes a respeito do usuário serão integradas e poderão ser
relacionadas pelo site de buscas. Assim, os contatos do usuário em um dos sites
da empresa, como o Gmail ou Yahoo, por exemplo, estarão disponíveis durante o
acesso ao YouTube e vice-versa.
A audiência partiu da iniciativa dos deputados Paulo Pimenta e Eli Correa
Filho, preocupados com o uso que o Google fará das informações deixadas pelos
internautas durante o acesso a internet, como histórico, perfil e preferências.
Segundo o deputado Paulo Pimenta, o debate é importante também para avaliar se
os Termos de Serviço da empresa estão de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor.
Segundo informou o Sr. Danilo César Doneta, coordenador-geral de
Supervisão e Controle do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
(DPDC), “o cidadão deve ser sempre considerado titular e proprietário de seus
próprios dados”. Ressaltou que em breve deverá ser encaminhado à Câmara dos
Deputados o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. O texto está em
fase de redação, foi formulado pelo DPDC em 2010 e aberto à consulta pública em
2011, ganhando centenas de contribuições. Disse ainda que “na internet, você tem
que estar atento que, ao utilizar um serviço gratuito de uma empresa, você é o
produto a ser vendido”.
Segundo Guilherme Varella, advogado do Instituto de Defesa do Consumidor
(Idec), a ausência de legislação possibilita o abuso por parte das empresas de
internet, como Google e Facebook, uma vez que ainda não foi aprovado o PL
2126/11, denominado “marco civil da internet”, com direitos e deveres de usuários
e provedores. Disse também que “a unificação das políticas de privacidade abre a
possibilidade de cruzamento dos dados do consumidor”, criticando ainda a
chamada “publicidade direcionada” com os dados fornecidos.
O deputado Paulo Pimenta também salientou que os usuários de internet
não tem clareza de como são utilizadas comercialmente as informações que
fornecem aos sites.
A audiência foi transmitida pela internet pelo Portal e-Democracia, com a
participação de internautas. Alguns sugeriram que houvesse uma campanha para
educar o usuário para a privacidade.
Marcel Leonardi, diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais
do Google do Brasil, também defendeu que o usuário seja esclarecimento sobre o
funcionamento da internet, informando que a empresa unificou as regras de
privacidade para “tornar a coleta de informações pessoais mais transparentes”.
Fabíola Santos, advogada, criticou também a publicidade direcionada, sobre
“palavras captadas” nas mensagens de e-mail dos usuários. Indagou ainda, se a
Relatório de Atividades
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empresa estaria sendo cumprido o Código de Defesa do Consumidor no que se
refere à informar com clareza o internauta sobre a “opção de não ser rastreado”.
Organizações de proteção do consumidor, como o Idec e o DPDC,
notificaram a empresa Google logo após o lançamento das novas regras de
privacidade e agora analisam a resposta da empresa.
Segundo o Deputado Paulo Pimenta, um novo debate sobre “privacidade na
internet” deverá ser promovido pela CDC em conjunto com a Comissão Especial do
Marco Civil da Internet.
___________________________________________________________________________

8.1.2. Tema: 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 consumidores
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.
Requerimento nº 24/2011 - Dep. Chico Lopes
Expositores:
Nelson José Hübner Moreira
Diretor Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Alexandre Amaral Gavronski
Representante da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal - MPF
Maurício de Albuquerque Wanderley
Secretário de Fiscalização de Desestatização e Regulação do Tribunal de Contas
da União - TCU
Juliana Pereira da Silva
Diretora da Secretaria Nacional do Consumidor - MJ
Andrea da Silva Souza Sanchez
Diretora de Programas Especiais da Fundação PROCON - SP
Lorena Kasttelana Pessoa Grinberg
Assessora Jurídica do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do
Consumidor- FNECDC
Mariana Ferreira Alves
Advogada do Inst. Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec
Nelson Fonseca Leite
Presidente da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica - Abradee
Relatório de Atividades
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A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) realizou audiência pública
para debater o Projeto de Decreto Legislativo – PDC nº 10, que susta os efeitos do
ato da diretoria da ANEEL que negou o direito dos consumidores brasileiros de
serem ressarcidos por erro da metodologia de cálculo das tarifas de energia
elétrica.
A audiência partiu do requerimento do deputado Chico Lopes, relator do
parecer favorável do PDC nº 10/11, de autoria dos deputados Eduardo da Fonte
e Weliton Prado.
O PDC 10/11 obriga as empresas de distribuição de energia elétrica a
devolverem cerca de R$ 7 bilhões, cobrados indevidamente dos consumidores por
erro de cálculo nas contas de luz entre 2002 e 2009. Esse valor foi apurado pela
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Tarifas de Energia a partir de uma
auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU). A CPI concluiu seus trabalhos em
dezembro de 2009.
Segundo o deputado Chico Lopes, “independentemente da responsabilidade
das concessionárias de energia elétrica, o fato é que elas receberam valores de
forma indevida e isso por si só é motivo suficiente para efetuarem o ressarcimento,
sob pena de enriquecimento sem justa causa em detrimento do cidadão”.
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson
Hübner, informou que a agência não obteve sucesso na resolução dessa questão
junto às empresas, desde quando foi identificada a metodologia que gerava a
cobrança indevida. Segundo ele, “as empresas tinham suas posições e não
aceitaram nem conversar sobre mudança de contrato”, justificando que elas não
criaram as regras que estavam em vigor.
O deputado Eduardo da Fonte solicitou que o povo brasileiro fosse
respeitado, uma vez que, segundo ele, se fosse o contrário, já haveriam cobrado
do usuário. Disse ainda que "infelizmente, eles se apegam a essa questão da
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quebra de contrato, mas se houve quebra de contrato foi deles contra os
consumidores de todo o Brasil".
Para Alexandre Amaral, procurador da República em Porto Alegre, com
certeza a matéria será questionada judicialmente, afirmando ainda que “o Ministério
Público Federal tem preocupação com o sucesso deste questionamento judicial”.
No entanto, segundo Andrea Sanchez, da Fundação Procon-SP, quem
perde com a judicialização é o consumidor, devido à lentidão da Justiça.
Fonte: Agência Câmara
___________________________________________________________________________

8.1.3. Tema: Debater a situação econômica e os serviços prestados pelas Centrais
Elétricas do Pará (CELPA).
Data: 05/07/2012
Requerimento n.º 117/2012, do Deputado Cláudio Puty
Expositores:

Jorge Queiroz de Moraes Júnior
Presidente do Conselho de Administração da Celpa e acionista controlador do Grupo
Rede Energia
Ronaldo Cardoso
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará
- STIUPA
Bruno Araujo Soares Valente
Procurador Chefe do Ministério Público Federal do Pará
A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) realizou audiência pública
para debater a situação econômica e os serviços prestados pelas Centrais Elétricas
do Pará (CELPA).
O evento deu continuidade aos debates ocorridos durante o seminário
realizado em Tucuruí – PA e mostrou que a conduta negligente da Celpa em sua
administração foi fator determinante para os danos causados às famílias e às
empresas paraenses.
Segundo Bruno Valente, procurador do Ministério Público Federal do Pará, a
política de ampliação do pagamento de dividendos a partir de 2007 foi um dos
fatores que levou a Celpa à recuperação judicial. Disse ainda que “a carência de
investimentos da Celpa decorre dos empréstimos feitos a outras empresas do
Grupo Rede, houve um aumento acentuado ao percentual de perdas não-técnicas
de energia, ou seja, das perdas decorrentes do desvio de energia”.
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O presidente do Conselho Administrativo da Celpa, Jorge Queiroz,
esclareceu sobre os motivos que levaram ao endividamento da empresa, como o
congelamento das tarifas determinados há um ano pela Aneel e também questões
ligadas à política trabalhista. Por fim concluiu: “Não é certo falar que não fizemos
nada, mas admitimos que erramos porque somos humanos”.
Segundo Ronaldo Cardoso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Urbanas do Estado do Pará, não basta que o Pará seja futuramente o
maior produtor de energia do Brasil, é preciso discutir a qualidade dos serviços.
Criticou ainda a gestão equivocada da Celpa, como a centralização de serviços
prestados na sede da empresa em São Paulo e a política de terceirização da
empresa, fatores que podem ter influenciado na perda da qualidade dos serviços
prestados .
Durante o debate, o deputado federal Cláudio Puty questionou o
representante da Celpa sobre o possível processo de transferência da concessão
para o grupo Equatorial. Como resposta, ouviu do Presidente do Conselho de
Administração da Celpa, Jorge Queiroz, que não poderia dar detalhes sobre o
processo devido a um contrato de confidencialidade, mas disse que “as condições
que garantirão na negociação é a qualidade e expansão dos serviços em ordem.
Além disso, a capitalização (cerca de R$ 650 milhões) e o alongamento da dívida
com os bancos”.
O Presidente do sindicato, Ronaldo Cardoso, preocupou-se com a as
negociações de venda da Celpa dizendo que “a empresa não pode simplesmente
passar de um grupo para outro com prejuízos para o consumidor. A Equatorial é
oriunda do mercado financeiro e visa o lucro. Cobra a 5ª tarifa mais cara do País”,
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A Aneel deixou de comparecer à audiência, provocando insatisfação nos
parlamentares presentes. Segundo o deputado Puty, “da próxima vez iremos tomar
providências enérgicas para que esta agência reguladora preste seus devidos
esclarecimentos. Encontros como este se fazem necessários para que sejam
preservados o dinheiro público e a qualidade dos serviços para o consumidor”.
Fonte: Agência Câmara de Notícias e Site do Deputado Cláudio Puty.

__________________________________________________________________________
8.1.4. Tema: Subsidiar informações quanto aos diversos desabamentos ocorridos
em todo território brasileiro e à necessidade de uma legislação que discipline as
manutenções prediais.
Requerimento nº. 103/2012 - Do Sr. Augusto Coutinho
Expositores:
José Tadeu da Silva
Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea;
Jorge Arnaldo Laureano
Vice-Presidente da Federação Nacional das Empresas de Compra, Venda, Locação,
Adm., Incorporação e Loteamento de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e
Comerciais - Fesecovi;
Brasil Américo Louly Campos
Representante da Federação Nacional dos Engenheiros -FNE
Paulo Eduardo Fonseca de Campos
Superintendente do Comitê Brasileiro da Construção Civil da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT
Ronaldo Sá
Diretor do Sindicato da Habitação - Secovi/SP
A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) realizou audiência pública
para debater sobre os desabamentos de edifícios ocorridos no País e a
necessidade de uma legislação que discipline as manutenções prediais.
O debate foi requerido pelo deputado Augusto Coutinho. Ele afirmou que "a
falta de manutenção é a principal causa de desabamento e isso tem que ser
regulamentado" para evitar novos acidentes.
Segundo informou o vice-presidente da Fesecovi, Jorge Arnaldo, é
imprescindível que haja uma legislação federal que regulamente a fiscalização de
prédios. Ressaltou que alguns municípios já estão adotando legislações para esse
fim.
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Já tramita na Câmara um projeto com esse objetivo, a chamada A lei das
manutenções prediais.
Trata-se do PL nº 3370/12,de autoria do deputado Augusto Coutinho, que
propõe que seja obrigatória a vistoria periódica nas edificações brasileiras. Além
disso, as edificações de até 20 anos devem ser vistoriadas a cada cinco anos, a
partir daí a vistoria deverá ser realizada a cada três anos. Os laudos técnicos após
as vistorias deverão ficar registrados no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia. No caso de alguma irregularidade, o Crea será responsável por
informar à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros para que se tomem as devidas
providências.
Consta ainda do projeto de lei que o proprietário de imóveis novos receba no
ato de entrega do imóvel, um manual com informações sobre o mesmo, além dos
projetos de engenharia e das normas de segurança e manutenção de edifícios. O
deputado Augusto Coutinho, disse que é preciso criar nos brasileiros a cultura da
manutenção para evitar novos desabamentos, como o que ocorreu no Rio de
Janeiro em 2012.
Segundo Paulo Eduardo Campos, representante da ABNT, somente uma lei
garantirá o cumprimento das normas já existentes. Esclareceu ainda sobre os
riscos de reformas realizadas de maneira inadequada, dizendo que "reforma não é
coisa para curioso. Realmente você tem que ter profissionais habilitados, tem que
haver uma responsabilidade desde o síndico até aqueles que fazem um laudo para
a manutenção do edifício. Mas intervir num edifício implica em habilitação técnica."
Paulo Campos explicou também que após o desabamento ocorrido no Rio
de Janeiro, devido à uma reforma desastrada, a ABNT criou uma Comissão de
Estudos de Reformas que iniciará os trabalhos no próximo dia 04 de dezembro.
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Para Ronaldo Sá, diretor Secovi – SP, já existem normas técnicas que
regem a manutenção e "se as normas já estivessem implementadas todos os
desabamentos que ocorreram até hoje teriam sido evitados".
Fonte: Agência Câmara de Notícias

________________________________________________________________________
8.1.4. Tema: Discutir o Projeto de lei nº 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", e seus apensos.
Requerimentos nºs 72/11 do deputado Roberto Santiago, 78/11 do deputado José
Carlos Araújo e 81/11 do deputado Carlos Sampaio.
Expositores:
Roque Pelizzaro Júnior
Presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas - CNDL.
Luiz Fernando Pinto Veiga
Presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers - Abrasce.
Ronaldo Sielichow
Presidente do Conselho Nacional de Entidades de Shopping Centers - Conecs.
Luiz Otávio Vieira de Souza
Diretor do Grupo Multiplan;
Fernando Sérgio Piffer
Diretor da Ass. Com. e Ind. de Campinas e da Câmara de Dirigentes Lojistas
Campinas.

de

A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) realizou audiência pública
para debater sobre a proposta que muda as regras do aluguel de lojas em centros
comerciais.
O relator do PL nº 7137/02, deputado José Carlos Araújo, afirmou que seu
texto não vai interferir nos contratos de aluguel fechados entre os empresários.
Disse ainda que “contrato assinado é um compromisso firmado, tem que ser
mantido e só as cláusulas de rescisão podem ser usadas para suspendê-lo”.
Durante a audiência, o deputado reclamou com os representantes dos
setores interessados, que não recebeu sugestões para incorporar ao relatório. Ele
deu prazo de oito dias para que lojistas e representantes de shoppings apresentem
propostas. Adiantou que deverá manter o substitutivo aprovado anteriormente, sem
os dispositivos que interferem nesses contratos.
Já o presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, Roque
Pelizzaro Júnior, cobrou a edição de uma lei que proteja os lojistas de eventuais
abusos cometidos pelos administradores dos shoppings. Afirmou que
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Ele ainda afirmou que “cerca de 70% dos lojistas de shoppings são
pequenos e costumam perder o negócio em até cinco anos”, declarou. “Precisamos
de uma lei que proteja os direitos dessa categoria e não deixe na mão de alguns
empreendedores, em grande parte compostos por multinacionais, a possibilidade
de elaborar os contratos como bem quiserem”.
Já o presidente da Abrasce, Luiz Fernando Pinto Veiga, criticou a proposta,
defendendo a manutenção das regras atuais, com a menor interferência na
elaboração dos contratos. “Pequenas arestas podem ser aparadas, mas não se
pode alterar o essencial da lei, que é o que vale no mundo todo, o direito de dois
empresários decidirem, em contrato, o que é melhor para ambos em uma relação
comercial”, disse.
Fonte: Agência Câmara de Notícias

__________________________________________________________________________
8.1.5. Tema: 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.
Requerimentos 126/2012, do Sr. Augusto Coutinho.
Expositores:
Dilson de Almeida Souza
Assessor do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN;
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Romeu Scheibe Neto
Coordenador-Geral de Operações Rodoviárias do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNITPaulo Cesar Marques da Silva
Engenheiro de tráfego

A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) realizou audiência pública
para debater sobre a chamada “indústria de multas de trânsito” nas rodovias
federais.
O objetivo do autor do requerimento, deputado Augusto Coutinho, foi debater
sobre os critérios utilizados para a instalação de controladores de velocidade nas
rodovias brasileiras, assim como a existência de pagamento de um percentual por
multa aplicada às empresas que prestam esse serviço.
Tanto o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) quanto o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) negaram a
existência de uma indústria de multas no País.
Segundo Romeu Scheibe Neto, do Dnit, a cobrança é feita por faixa
monitorada, não importando a quantidade de autuações registradas pelo
equipamento. "Se nós instalarmos lá e o equipamento não aplicar uma penalidade
e é o que a gente mais deseja -- que aquele equipamento não registre nenhuma
autuação -- eu pago pelo serviço prestado. Um equipamento que registra um
milhão de autuações e um equipamento que não registra absolutamente nenhuma,
o custo por aquela faixa monitorada é o mesmo", afirmou.
Romeu Scheibe Neto garantiu que os equipamentos passam por
monitoramento constante e que erros em multas são corrigidos. "Cerca de 10 mil
multas foram canceladas administrativamente neste ano, ou seja, sem a
necessidade de recurso", informou.
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Durante a audiência, também foi questionada a forma como são
determinadas a velocidade da via e o local da instalação do equipamento. O
representante do Denatran, Dilson de Almeida Souza, explicou que os fatores são:
"a estrutura da via, o pavimento, a oferta que ela dá de dimensão e o tráfego de
pedestres e veículos”.
O deputado Augusto Coutinho disse que é pouco provável que os municípios
realizem esses estudos. Afirmou que fará uma consulta ao Denatran sobre a
existência de tais avaliações na instalação de uma lombada eletrônica, criticou
ainda, dizendo que "você vai numa rodovia e em pouco espaço de tempo, você tem
diversas velocidades, isso mais parece que é feito exatamente no sentido de que o
condutor seja multado. É isso que a gente questiona”, respondeu.
Durante os debates, o deputado Mendonça Prado alegou que falta o Estado
investir em educação no trânsito. "Isso demonstra que o Estado quer apenas
abocanhar o dinheiro do motorista", afirmou. Defendeu ainda a forma de
fiscalização que está ocorrendo em São Paulo, que calcula a média de velocidade
do motorista ao longo da via, não apenas próximo ao pardal, evitando inclusive que
ocorra uma redução brusca apenas nesses pontos.
Paulo César da Silva, engenheiro de tráfego, discordou da existência de
uma "indústria de multas" no País. Durante os debates, apresentou um gráfico que
demonstra uma redução no número de mortes no trânsito com a implantação dos
controladores de velocidade. Afirmou ainda que “é obrigação do Estado fiscalizar
em nome da segurança o público, denegrir essa função é uma iniciativa quase
criminosa”. Por fim, sugeriu uma regulamentação que autorize a aplicação de
multas aos motoristas que trafegam em alta velocidade e apenas freiam próximos
aos pardais.
Segundo Romeu Scheibe Neto, o Dnit opera atualmente 1035
equipamentos. Já o restante deverá ser instalado até o fim de 2013. "A localização
destes equipamentos está disponível na Internet. Nós não queremos fazer
pegadinhas com os motoristas”.
O representante do Denatran, Dilson de Almeida Souza, afirmou que confia
na eficiência dos radares eletrônicos para prevenir acidentes e reduzir mortes no
trânsito e que tais equipamentos que são aprovados pelo Inmetro e homologados
pelos departamentos de trânsito, além de passarem por aferição periódica.
Esclareceu que os estudos realizados para determinar onde esses equipamentos
serão instalados estão disponíveis para sociedade.
Por fim, afirmou que "o infrator não deve ser visto como um consumidor por
esta comissão. Ele deve ser punido porque a culpa pela infração é dele, ele não
teve atenção".
Fonte: Agência Câmara de Notícias

________________________________________________________________________
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8.2. SEMINÁRIOS

8.2.1. Tema: Seminário MP 579/2012 - Novo modelo do Setor Energético.
Requerimento nº 128/2012 dos Deputados José Chaves e Chico Lopes
Data: 05.12.12
CONVIDADOS
1ª Mesa: A visão dos gestores
Paulo Pedrosa
Presidente-Executivo da Associação Brasileira de Grandes Consumidores
Industriais de Energia e de Consumidores Livres - ABRACE
Nelson Fonseca Leite
Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica ABRADEE
Reginaldo Almeida de Medeiros
Presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica ABRACEEL
Denise Campanholo Busetti Sabbag
Conselheira da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia
Elétrica - APINE
Marcelo Moraes
Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira dos Investidores em
Autoprodução de Energia Elétrica - ABIAPE
Flávio Antônio Neiva
Presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica ABRAGE
Charles Lenzi
Presidente da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa - ABRAGEL
Marco Antônio Veloso
Presidente-Executivo da Associação Brasileira de Geração Flexível - ABRAGEF
Carlos Faria
Diretor - Presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia ANACE
2ª Mesa: A visão do governo, de especialistas e de entidades de defesa do
consumidor.
Deputado César Halum
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Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia
Elétrica e Combustíveis.
Nelson Hubner
Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel
Antonio Carlos da Fonseca
Subprocurador Geral da República e Coordenador da 3ª Câmara do Ministério
Público Federal
Danilo César Maganhoto Doneda
Coordenador - Geral da Coordenação de Estudos e Monitoramento de Mercadorias
da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor /MJ
Nivalde de Castro
Professor e Coordenador do Grupo de Estudo do Setor de Energia Elétrica GESEL – UFRJ

A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) realizou seminário para
debater o novo modelo do setor energético, com representantes dos consumidores,
das empresas que fornecem energia elétrica, das geradoras de energia e técnicos
do governo.
O seminário foi requerido pelo deputado José Chaves, para esclarecer quais
os impactos do novo marco legal para o setor de energia elétrica e quais os
desdobramentos para os consumidores brasileiros.
Durante os debates, foi discutida a proposta de redução tarifária prevista
pela MP 579/12, que, segundo declarações do secretário executivo do Ministério de
Minas e Energia, Márcio Zimmermann, será de 16,7% a partir de 2013. Tal índice
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poderia ser de 20%, caso não houvesse a recusa das companhias Energética de
São Paulo (Cesp), Energética de Minas Gerais (Cemig) e Paranaense de Energia
(Copel) em aderir à proposta do governo.
Paulo Pedrosa, diretor-executivo da Associação Brasileira de Grandes
Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), declarou
seu apoio à MP 579/12, que reduz o valor das contas de luz, e esclareceu que “a
MP não institui um novo modelo, mas reafirma o modelo já instituído: as
concessões de energia são repassadas a um terceiro, que não o Estado, por um
período, e depois retornam à sociedade, sendo os benefícios revertidos para o
consumidor”.
Para os deputados Weliton Prado e Fernando Marroni, a decisão das
companhias Cesp, Copel e Cemig, de não renovar as concessões, teve
“componente político”, já que as três companhias são de estados governados pelo
PSDB. Segundo o deputado Fernando Marroni, “o ônus político de não aceitar a
redução das tarifas de energia para os consumidores desses estados tem que
recair sobre esses governadores”.
O presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia
Elétrica (Abrage), Flávio Neiva, criticou a MP 579/12, afirmando que as tarifas
propostas pelo governo são insuficientes para as empresas fazerem a gestão
adequada da concessão. Afirmou ainda que para que seja fornecido um serviço
com qualidade, a redução das tarifas tem que ser combinada com o equilíbrio
econômico-financeiro dos concessionários.
Para Denise Sabbag, conselheira da Associação Brasileira dos Produtores
Independentes de Energia Elétrica (Apine), as tarifas propostas não cobrem novos
investimentos, apenas os custos de operação e manutenção diários, podendo
assim, “começar a acontecer apagões de energia”.
Segundo o deputado Duarte Nogueira, “as regras precisam ser claras, para
que os investidores possam ter segurança” ao assinar a renovação das
concessões de acordo com as novas tarifas propostas pela MP 579/12, justificando
assim porque a renovação foi de apenas 60%.
O deputado Reguffe afirmou que o custo de geração de energia no Brasil é
baixo, enquanto a tarifa é uma das mais altas do mundo, defendendo a utilidade da
MP, por beneficiar diretamente o consumidor.
Flávio Neiva, presidente da Abrage, esclareceu que a tarifa é alta porque a
carga tributária sobre o setor é que é alta, e não o preço da energia em si. Ele
defendeu a redução do PIS/Cofins, como forma de diminuir o preço da energia
elétrica. Essa posição também foi defendida pelos demais representantes.
Reginaldo de Medeiros, o presidente da Associação Brasileira dos
Comercializadores de Energia Elétrica (Abraceel) sugeriu uma mudança no Código
de Defesa do Consumidor para estabelecer o “direito de escolha do consumidor de
energia elétrica”, como já ocorre na telefonia. Esclareceu que isso já ocorre em
outros países, como Portugal e Estados Unidos, onde essa competição leva a uma
redução do preço da energia.
Segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
Nelson Hübner, as concessões de energia que vencem até 2015 não poderiam ser
renovadas sem a edição da Medida Provisória (MP) 579/12. Disse ainda que não
procede a reclamação das empresas, segundo a qual o governo não discutiu o
assunto com o setor. “Há uns quatro anos, o governo vem estudando a adoção
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dessas medidas, mas, o que eu acho, é que ninguém acreditava muito que o
governo fizesse isso.”
Mesma opinião tem o deputado Chico Lopes (PCdoB-CE). “Hoje de manhã
ficou claro que os concessionários não esperavam essa ação, e acham que estão
dirigindo uma empresa privada e não uma concessão pública”, ressaltou,
lembrando que o seminário também ocorreu pela manhã, quando foram ouvidos os
representantes das empresas geradoras e concessionárias de energia.
Fonte: Agência Câmara de Notícias

________________________________________________________________
8.2.2. Tema: Debater com representantes de organizações governamentais e não
governamentais, a atuação, o desempenho e o funcionamento das Centrais
Elétricas do Pará (CELPA) .
Requerimento nº 70/2011 - Dep. Cláudio Puty
Local: Auditório da Associação Comercial de Tucuruí
Expositores:
Ronaldo Cardoso
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará
- STIUPA;
Álvaro Bressan
Diretor da Celpa
A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) realizou seminário em Tucuruí
– PA, para debater a atuação, o desempenho e o funcionamento das Centrais
Elétricas do Pará (CELPA).
O Seminário foi promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor, na
cidade de Tucuruí, no Pará, através de requerimento do Deputado Federal Cláudio
Puty. Segundo ele, “a Celpa é apontada pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) como uma das piores concessionárias do País. Com o objetivo de conhecer
profundamente a real situação econômica da empresa, de seu processo de
recuperação judicial e dos serviços prestados à população paraense, solicitamos a
realização de audiência pública com os atores envolvidos neste processo”,
acrescentou o deputado.
Mais de 200 pessoas (lideranças comunitárias, estudantes e empresários)
lotaram o auditório da Associação Comercial e Industrial de Tucuruí, ACIT, onde
foram debatidos o funcionamento e o desempenho das Centrais Elétricas do Pará,
CELPA, na distribuição de energia no município. Os moradores de Tucuruí
expressaram a insatisfação com os frequentes apagões que ocorrem na região.
O evento contou com a participação de Álvaro Bressam (Celpa), Ronaldo
Cardoso (Sindicato dos Urbanitários), Dep. Estadual Bernadete Ten Caten e Dep.
Federal Cláudio Puty, além de lideranças da Comissão de Acompanhamento do
TAC (termo de ajustamento de conduta entre a Celpa e Ministério Público do Pará).
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A Celpa deixou de cumprir vários pontos e prazos do TAC, como por
exemplo a conclusão da construção e operação de uma nova subestação de
energia no município, ponto importante para a redução das interrupções no
fornecimento de energia (apagões) em Tucuruí.
A comissão de acompanhamento do TAC, composta também lideranças e
representantes da concessionária de energia e Ministério Público do Pará relatou
que a Celpa deixou de cumprir vários pontos e prazos do TAC, como por exemplo
a conclusão da construção e operação de uma nova subestação de energia no
município, importante infraestrutura para a redução das interrupções no
fornecimento de energia em Tucuruí.
O deputado Puty reforça: "é importante ressaltar que o apelo da população
de Tucuruí na construção dessa audiência, das várias lideranças regionais, para
que a Celpa dê uma resposta sobre a situação do projeto de recuperação judicial,
sobre a negociação das dívidas, e, sobretudo, a respeito do que está previsto de
melhorias na qualidade dos serviços de fornecimento de energia, vem ao encontro
da necessidade de várias outras populações locais. Vamos continuar discutindo um
projeto de federalização da Celpa, que pressione o governo do estado a se
responsabilizar, em curto prazo, por um modelo de privatização, que não foi
amplamente debatido com o povo paraense, e por isso, áreas estratégicas, como a
energia, está sendo desmontada, e prejudicando o cotidiano de milhares de
cidadãos".
No final do evento, como encaminhamento, foi firmado um acordo para que
a comissão popular de acompanhamento do TAC reúna com a Celpa,
parlamentares e ministério público para que o TAC seja cumprido na íntegra, no
menor prazo possível.
Fonte: Agência Câmara e Site do Deputado Cláudio Puty.
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9. RELATORIAS E DESIGNAÇÕES

Relator: Deputado Almeida Lima
PL 717/2003 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Dispõe sobre a sujeição
dos produtos importados às normas de certificação de conformidade da
Regulamentação Técnica Federal e dá outras providências.
Data de designação: 15/5/2012
PFC 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: 23/5/2012

Relator: Deputado Augusto Coutinho
PL 3344/2012 - ADEMIR CAMILO - Dispõe sobre a emissão e o controle do
receituário de atividades médicas específicas e dá outras providências.
Data de designação: 12/12/2012
PL 2313/2011 - MARLLOS SAMPAIO - Dispõe sobre obrigatoriedade de
reconhecimento de firma e entrega de segunda via ao cliente em contratos de
natureza financeira.
Data de designação: 4/4/2012
PFC 96/2012 - NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Propõe que a Comissão de
Defesa do Consumidor, em concurso com o Tribunal de Contas da União, realize
auditoria de natureza operacional sobre os procedimentos adotados pela Anatel
para fiscalizar a qualidade dos serviços prestados aos consumidores dos serviços
de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura.
Data de designação: 31/10/2012
PFC 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: 15/5/2012
PL 2607/2007 – PEPE VARGAS - Faculta ao segurado, nos contratos de seguros
de automóveis, a escolha do prestador de serviços de reparos do veículo
sinistrado.
Data de designação: 20/3/2012
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PL 1566/2011 – SENADO FEDERAL - Altera o art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para fixar o prazo de 15
(quinze) dias para devolução ao consumidor dos valores pagos indevidamente, e
dá outras providências.
Data de designação: 21/8/2012

Relator: Deputado Aureo
PL 3205/2012 - ELISEU PADILHA - Dispõe sobre o prazo para a retirada, pelo
proprietário, de equipamento eletrônico entregue aos prestadores de serviços de
assistência técnica.
Data de designação: 15/5/2012
PL 3470/2012 - ONOFRE SANTO AGOSTINI - Acrescenta-se o inciso III ao art.
101 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: 8/5/2012
PFC 93/2012 - WELITON PRADO - Propõe que a Comissão de Defesa do
Consumidor realize, com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), ato de
fiscalização e controle com vistas a apurar denúncias de indícios de irregularidades
no cumprimento dos contratos de concessão das rodovias federais, em especial,
dos lotes explorados pelo grupo espanhol OHL, conforme denúncias da imprensa
brasileira.
Data de designação: 19/9/2012

Relator: Deputado Carlinhos Almeida
PL 7942/2010 - ARNALDO FARIA DE SÁ - Princípio da Continuidade do Seguro de
Vida, alterando os arts. 774,769 e 801 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil) e dá outras providências.
Data de designação: 15/5/2012
PL 3214/2012 - VIEIRA DA CUNHA - Obriga o fornecimento de rodas e pneus
sobressalentes em idênticas dimensões das demais rodas e pneus que equipam os
veículos novos, nacionais e importados, comercializados no País.
Data de designação: 15/5/2012

Relator: Deputado Carlos Eduardo Cadoca
PL 3323/2012 - ANTHONY GAROTINHO - Dispõe sobre a regulamentação da
cobrança de taxa de conveniência pelas empresas prestadoras de serviço de
venda de ingressos pela internet ou telefone.
Data de designação: 8/5/2012
PL 2364/2011 - HUGO LEAL - Assegura informação prévia sobre chances de
premiação em sorteio.
Data de designação: 15/5/2012
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PL 4000/2012 - SENADO FEDERAL - Dispõe sobre a possibilidade de amortização
ou liquidação antecipada de operações de crédito e de arrendamento mercantil.
Data de designação: 1/8/2012

Relator: Deputado César Halum
PL 3186/2012 - FRANCISCO ARAÚJO - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, estabelecendo critérios para a publicidade de produtos e serviços nos
canais de televisão aberta e fechada.
Data de designação: 15/5/2012
PL 720/2011 - WELITON PRADO - Dispõe sobre a vedação da chamada "tarifa
amarela" na cobrança da tarifa de energia elétrica e dá outras providências.
Data de designação: 8/5/2012
PFC 16/2011 - WELITON PRADO - Propõe que a Comissão de Defesa do
Consumidor realize, com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de
fiscalização e controle com vistas a apurar denúncias feitas em relação à
metodologia de cálculo de faturamento e cobrança das contas de luz da CEMIG.
Data de designação: 21/11/2012

Relator: Deputado Chico D’Angelo
PL 3344/2012 - ADEMIR CAMILO - Dispõe sobre a emissão e o controle do
receituário de atividades médicas específicas e dá outras providências.
Data de designação: 15/5/2012
PL 396/2011 - DR. ALUIZIO - Dispõe sobre o fracionamento de medicamentos e dá
nova redação aos arts. 2º, 4º e 9º do Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974.
Data de designação: 28/6/2012
PFC 48/2004 - PAULO LIMA - Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor
realize fiscalização, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa,
quanto a procedimento de reaproveitamento de materiais hospitalares de uso único
- descartáveis.
Data de designação: 23/5/2012

Relator: Deputado Chico Lopes
PFC 5/2011 - EDUARDO DA FONTE - Requer que a Comissão de Defesa do
Consumidor realize, com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de
fiscalização e controle com vistas a auditar o processo de reajuste tarifário da
Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), no ano de 2011.
Data de designação: 23/5/2012
PL 3355/2012 - ELI CORREA FILHO - Dispõe sobre a atuação dos órgãos
governamentais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
quanto ao registro e encaminhamento de reclamações e cobrança de emolumento.
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Data de designação: 8/8/2012
PL 3014/2011 - FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Faculta aos consumidores ou
usuários de serviços públicos instalarem medidores para aferir o quantitativo gasto
na utilização dos referidos serviços.
Data de designação: 15/5/2012
PL 373/2011 - MANUELA D'ÁVILA - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
embalagens de medicamentos conterem tampa de segurança.
Data de designação: 4/4/2012
PL 3650/2012 - MANUELA D'ÁVILA - Acresce artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para tipificar a obtenção de
vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de
medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza.
Data de designação: 15/5/2012
PL 281/2011 - THIAGO PEIXOTO - Dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação
da situação de adimplência do usuário nas faturas emitidas por empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, nas condições que
menciona.
Data de designação: 21/11/2012

Relator: Deputado Deley
PL 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: 15/5/2012

Relator: Deputado Dr. Carlos Alberto
PL 2959/2011 - ANDRE MOURA - Proíbe a cobrança da taxa de reserva, ou taxa
de matrícula, cobrado antecipadamente, anterior à prestação dos serviços
educacionais, com vistas a garantir a vaga do aluno no ano letivo seguinte.
Data de designação: 8/5/2012
PL 5805/2009 - BISPO GÊ TENUTA - Acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Data de designação: 20/3/2012
PL 333/2011 - HUGO LEAL - 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.
Data de designação: 4/4/2012
PL 3108/2012 - ROBERTO DE LUCENA - Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, assegurando ao assinante do serviço de telefonia fixa ou móvel o direito de
recuperar, no prazo máximo de 6 (seis) meses contados da suspensão total do
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serviço, o código telefônico desativado em função de inadimplência junto à
prestadora, desde que os débitos pendentes sejam quitados.
Data de designação: 8/5/2012

Relator: Deputado Eli Correa Filho
PL 5563/2009 - CARLOS BEZERRA - Dispõe sobre a obrigatoriedade de prova de
regularidade fiscal às empresas que pretenderem incluir o nome de consumidor
inadimplente em bancos de dados de proteção ao crédito ou entidades afins.
Data de designação: 21/8/2012
PL 1402/1999 - DR. EVILÁSIO - Modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
estabelecendo restrições à propaganda de medicamentos e terapias.
Data de designação: 8/11/2012
PL 2861/2011 - LAURIETE - Altera o caput do art. 13 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para explicitar a responsabilidade solidária do comerciante pelo
fato do produto ou do serviço.
Data de designação: 15/5/2012
PL – 3536/2012 - REGUFFE - Estabelece que as empresas fabricantes de
produtos eletrodomésticos e eletroeletrônicos deverão colocar em seus aparelhos
sistema de voltagem automático, com tensões elétricas compreendidas entre 110 e
220 volts.
Data de designação: 1/8/2012
PL 2470/2011 - RICARDO IZAR - Regulamenta o direito à informação quanto ao
uso de animais vivos na obtenção de produtos e substâncias.
Data de designação: 4/4/2012
PL 3861/2012 - ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA - Dispõe sobre o pagamento de
multa relativa à infração de consumo diretamente ao consumidor.
Data de designação: 4/7/2012
Relator: Deputado Eros Biondini
PL 5756/2009 - JEFFERSON CAMPOS - Dispõe sobre a disposição da inscrição
do prazo de validade nas embalagens de produtos alimentícios.
Data de designação: 13/3/2012
PL 6590/2006 - PAULO PIMENTA - Modifica a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de
1995, proibindo a cobrança de assinatura por pontos adicionais instalados no
domicílio do assinante de serviço de TV a cabo.
Data da designação: 20/3/2012
PL 3607/2012 - ROMERO RODRIGUES - Acrescenta o art. 48-A à Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências".
Data de designação: 15/5/2012
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PFC 16/2011 - WELITON PRADO - Propõe que a Comissão de Defesa do
Consumidor realize, com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de
fiscalização e controle com vistas a apurar denúncias feitas em relação à
metodologia de cálculo de faturamento e cobrança das contas de luz da CEMIG.
Data de designação: 23/5/2012
PL 2566/1996 - SENADO FEDERAL - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Data de designação: 21/8/2012

Relator: Deputado Felipe Maia
PL 3355/2012 - ELI CORREA FILHO - Dispõe sobre a atuação dos órgãos
governamentais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor quanto
ao registro e encaminhamento de reclamações e cobrança de emolumento.
Data de designação: 16/5/2012
PL 4245/2008 - FILIPE PEREIRA - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor.
Data de designação: 20/3/2012
PL 3996/2012 - SENADO FEDERAL - Altera o § 3º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para tornar rápida a
comunicação das correções de informações dos consumidores aos destinatários
dos bancos de dados e dos cadastros de consumidores.
Data de designação: 1/8/2012

Relator: Deputado Filipe Pereira
PL 7983/2010 - BONIFÁCIO DE ANDRADA - Determina a comunicação ao usuário
de transporte sobre impedimentos em seu deslocamento.
Data de designação: 15/5/2012

PL 4108/2012 - JERÔNIMO GOERGEN - Dispõe sobre as linhas de telefonia
móvel pessoal.
Data de designação: 21/8/2012
PL 4387/2012 - MAJOR FÁBIO - Altera o art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, para o fim de
disciplinar o ressarcimento de imposto incidente sobre quantia paga indevidamente
pelo consumidor.
Data de designação: 31/10/2012
PL 2799/2008 - SILAS CÂMARA - Torna obrigatória a afixação do texto da Lei nº
8.899, de 29 de junho de 1994, nos guichês para atendimento ao público das
empresas de transporte interestadual.
Data de designação: 15/5/2012
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Relatora: Deputada Iracema Portella
PL 3002/2011 - AGUINALDO RIBEIRO - Acrescenta artigo ao Código de Defesa do
Consumidor, obrigando as concessionárias de veículos automotores a manterem
em seus estoques as peças necessárias aos reparos dos veículos que
comercializam.
Data de designação: 12/12/2012
PL 4485/2012 - ANTÔNIO ROBERTO - Altera o art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, estabelecendo compensação financeira em razão da interrupção
da prestação de serviços públicos nas condições que menciona, e dá outras
providências.
Data de designação: 21/11/2012
PL 3432/2012 - ERIKA KOKAY - Modifica a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, definindo prazo de restabelecimento de serviço nos casos que especifica.
Data de designação: 28/6/2012
PL 1937/2011 - JEFFERSON CAMPOS - Dispõe sobre campanha permanente de
divulgação da Tarifa Social de Energia Elétrica e outras providências.
Data de designação: 13/3/2012
PL 4417/2012 - MAJOR FÁBIO - Proíbe o fornecimento de qualquer produto
servido em restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres sem a prévia
solicitação do consumidor.
Data de designação: 31/10/2012
PFC 45/2011 - MAURÍCIO QUINTELLA LESSA - Propõe que a Comissão de
Defesa do Consumidor realize, com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de
fiscalização e controle na Eletrobras Distribuição Alagoas de Eletricidade de
Alagoas.
Data de designação: 23/5/2012
PL 1312/2011 - PAULO MAGALHÃES - Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976, dispondo sobre produtos dietéticos.
Data de designação: 3/7/2012
PL 4423/2012 - PROFESSOR VICTÓRIO GALLI - Dispõe sobre fornecimento de
informações de consumidor por gestores de bancos de dados.
Data de designação: 31/10/2012
PL 2622/2011 - SENADO FEDERAL - Acrescenta art. 2º-A à Lei nº 10.962, de 11
de outubro de 2004, que "dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços
de produtos e serviços para o consumidor", para obrigar a informação do preço por
unidade de medida na comercialização de produtos fracionados em pequenas
quantidades.
Data de designação: 15/5/2012

Relator: Deputado Isaías Silvestri
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PL 7942/2010 - ARNALDO FARIA DE SÁ - Princípio da Continuidade do Seguro de
Vida, alterando os arts. 774,769 e 801 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil) e dá outras providências.
Data de designação: 12/12/2012
PL 683/2011 - WELITON PRADO - Estabelece condições para o comércio varejista
e da outras providências.
Data de designação: 12/12/2012
PL 2566/1996 - SENADO FEDERAL - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Data de designação: 12/12/2012

Relator: Deputado José Carlos Araújo
PL 4348/2012 - CARLOS MAGNO - Altera a redação do art. 49 e acrescenta o art.
49-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, para estabelecer a obrigatoriedade de
divulgação de meios de contato com os órgãos integrantes do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor e a obrigatoriedade de divulgação da íntegra do Código de
Defesa do Consumidor nas páginas de estabelecimentos que prestam serviços de
comércio eletrônico via internet.
Data de designação: 31/10/2012
PL 4078/2012 - GIROTO - Obriga os estabelecimentos que comercializem
terminais de telefonia ou procedam à sua ativação a dispor de exemplares da
regulamentação aplicável ao serviço.
Data de designação: 1/8/2012
- MAJOR FÁBIO - Acrescenta o art. 78-A à Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, para estabelecer regras básicas para a oferta de planos de serviços
pelas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo.
Data de designação: 31/10/2012

PL 4439/2012

PFC 49/2004 - PAULO LIMA - Propõe que esta Comissão de Defesa do
Consumidor fiscalize as empresas telefônicas em relação às reclamações dos
abusos cometidos na fixação de preços e tarifas indevidas.
Data de designação: 15/5/2012
PL 6590/2006 - PAULO PIMENTA - Modifica a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de
1995, proibindo a cobrança de assinatura por pontos adicionais instalados no
domicílio do assinante de serviço de TV a cabo.
Data de designação: 31/10/2012
PL 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: 8/5/2012
PL 1110/2003 - SENADO FEDERAL - Acrescenta parágrafo ao art. 9º da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
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Federal, e dá outras providências, para vedar a cobrança, por concessionário ou
permissionário de serviços públicos, de tarifa relativa a serviço não-prestado
efetivamente.
Data de designação: 8/5/2012

Relator: Deputado José Chaves
PFC 95/2012 - CÉSAR HALUM - Propõe que a Comissão de Defesa do
Consumidor realize Proposta de Fiscalização e Controle - PFC para juntamente
com o Tribunal de Contas da União - TCU, realize auditoria em todas as
operadoras de serviços telefônicos do Brasil.
Data de designação: 19/9/2012
PL 3602/2012 - CHICO D'ANGELO - Acrescenta novo art. 42-A a Lei nº 8.078, de
11de setembro de 1990, com a finalidade de obrigar os fornecedores de produtos e
serviços a emitirem recibo de quitação consolidado para o consumidor nas
condições que específica.
Data de designação: 28/6/2012
PLP 76/2011 - FRANCISCO ARAÚJO - Veda a utilização do sistema francês de
amortização, ou "tabela Price", nos empréstimos e financiamentos de qualquer
natureza.
Data de designação: 28/6/2012
PL 4579/2012 - MÁRIO NEGROMONTE - Dispõe sobre a exclusão dos custos de
transmissão de energia elétrica da base de cálculo da tarifa de energia elétrica
incidente sobre as unidades consumidoras localizadas nos Municípios que
possuem hidrelétricas.
Data de designação: 21/11/2012
PL 2481/2011 - MAURÍCIO TRINDADE - Dispõe sobre a limitação dos juros das
operações de crédito rotativo praticadas pelas instituições financeiras na
modalidade denominada cheque especial.
Data de designação: 15/5/2012
PL 3825/2012 - NILSON LEITÃO - Dispõe sobre a inscrição, por fiador ou avalista,
de pessoa afiançada ou avalizada em bancos de dados e cadastros de proteção ao
crédito.
Data de designação: 28/6/2012
PL 3504/2012 - RUY CARNEIRO - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências", para
estabelecer a responsabilidade dos bancos e instituições financeiras por prejuízos
causados a correntistas e consumidores em geral em caso de greve ou movimento
de natureza similar.
Data de designação: 28/6/2012
PL 3970/2012 - SEVERINO NINHO - Acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção ao consumidor e
dá outras providências", para estabelecer que toda publicidade distribuída de forma
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avulsa deverá trazer identificação do anunciante e da gráfica responsável pela
impressão do material.
Data de designação: 1/8/2012
PL 190/2011 - WELITON PRADO - 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: 4/7/2012
Relatora: Deputada Lauriete
PL 3893/2012 - GERALDO THADEU - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
advertência sobre os riscos do consumo excessivo de cloreto de sódio nas
embalagens e recipientes que especifica.
Data de designação: 1/8/2012
PL 767/2011 - LINCOLN PORTELA - Obriga a inscrição de mensagem nos rótulos
dos alimentos ofertados ao consumidor alertando sobre a existência de
ingredientes suínos.
Data de designação: 4/4/2012

Relator: Deputado Marcelo Matos
PL 3418/2012 - GABRIEL GUIMARÃES - Cria o Livro de Reclamações dos
Consumidores e dá outras providências.
Data de designação: 15/5/2012

Deputado Nelson Marchezar Junior
PL 768/2003 - LUIZ BITTENCOURT - Modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997 ( Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as operadoras de telefonia fixa
comutada a divulgar a legislação de defesa do consumidor nas listas telefônicas de
distribuição obrigatória.
Data de designação: 4/4/2012
PFC 45/2011 - MAURÍCIO QUINTELLA LESSA - Propõe que a Comissão de
Defesa do Consumidor realize, com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de
fiscalização e controle na Eletrobras Distribuição Alagoas de Eletricidade de
Alagoas.
Data de designação: 28/6/2012
PL 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: 28/6/2012
PL 6704/2006 - SENADO FEDERAL - Acrescenta § 3º ao art. 61 da Lei nº 9.472,
de 16 de julho de 1997, altera os incisos II e X do art. 6º e acrescenta o inciso XI ao
art. 6º e o inciso XIV ao art. 39, todos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
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para proibir a cobrança do consumidor de serviços de telecomunicações que dêem
suporte a serviços de valor adicionado cujo objeto seja a recepção de reclamações
referentes a vícios ou defeitos em produtos ou serviços ou a prestação de
informações sobre a utilização de produtos ou serviços.
Data de designação: 15/5/2012
PL 3788/2012 - SENADO FEDERAL - Altera a Lei n° 8.078, de 11 de se tembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para garantir a facilitação de atendimento
do consumidor por órgãos públicos de proteção e defesa por meio da internet.
Data de designação: 28/6/2012

Relator: Deputado Paulo Pimenta
PL 396/2011 - DR. ALUIZIO - Dispõe sobre o fracionamento de medicamentos e dá
nova redação aos arts. 2º, 4º e 9º do Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974.
Data de designação: 12/12/2012
PL 3432/2012 - ERIKA KOKAY - Modifica a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, definindo prazo de restabelecimento de serviço nos casos que especifica.
Data de designação: 12/12/2012
PL 1081/2011 - ROMERO RODRIGUES - Altera a Lei Geral de Telecomunicações
- Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, obrigando as prestadoras do serviço de
telefonia móvel a identificar a operadora destinatária da chamada.
Data de designação: 13/3/2012
PL 3211/2012 - SANDRO ALEX - Estabelece normas sobre a disponibilização de
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC gratuito por telefone por instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
Data de designação: 8/5/2012

Relator: Deputado Reguffe
PL 4233/2012 - RUBENS BUENO - Dispõe sobre restrições a exposição à venda,
comercialização e entrega ao consumo do álcool etílico hidratado e anidro, e dá
outras providências.
Data de designação: 21/8/2012
PL 3214/2012 - VIEIRA DA CUNHA - Obriga o fornecimento de rodas e pneus
sobressalentes em idênticas dimensões das demais rodas e pneus que equipam os
veículos novos, nacionais e importados, comercializados no País.
Data de designação: 5/9/2012
PL 691/2011 - WELITON PRADO - Obriga aeroportos, shoppings, centros e
empreendimentos comerciais e supermercados de grande porte, a disponibilizarem
uma sala para a instalação dos postos do Procon.
Data de designação: 4/4/2012
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PL 3998/2012 - SENADO FEDERAL - Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", para
incluir os tratamentos antineoplásicos de uso oral entre as coberturas obrigatórias.
Data de designação: 28/6/2012

Relator: Deputado Ricardo Izar
PL 5805/2009 - BISPO GÊ TENUTA - Acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Data de designação: 7/11/2012
PL 4368/2008 - ELCIONE BARBALHO - Veda a cobrança na conta telefônica, em
acréscimo ao valor da tarifa definida pela Agência Nacional de Telecomunicações,
de tributos devidos pela concessionária de telefonia.
Data de designação: 15/5/2012
PL 178/2011 - ELI CORREA FILHO - Altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de
1964, a fim de disciplinar o prazo de entrega de imóveis ofertados no mercado de
consumo.
Data de designação: 5/12/2012
PL 1593/2011 - ROSE DE FREITAS - Modifica a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências,
assegurando o cancelamento de adesão.
Data de designação: 15/5/2012
PL 6448/2009 - SARNEY FILHO - Acresce dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, dispondo sobre a rotulagem de produtos alimentares.
Data de designação: 13/3/2012

Relator: Deputado Roberto Santiago
PL 3302/2012 - ROMANNA REMOR - Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, estabelecendo critérios de transparência na oferta do Serviço Móvel Pessoal.
Data de designação: 15/5/2012

Relator: Deputado Roberto Teixeira
PL 6624/2009 - CARLOS BEZERRA - Altera a Lei nº 8.078, de 1990, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, e a Lei nº 9.503, de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer procedimentos
no caso de convocação do veículo para sanar defeitos de fabricação.
Data de designação: 28/6/2012
PL 3769/2004 - CELSO RUSSOMANNO - Altera o art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
Data de designação: 4/4/2012
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PFC 90/2012 - CÉSAR HALUM - Propõe que a Comissão de Defesa do
Consumidor realize Proposta de Fiscalização e Controle - PFC para fiscalizar a
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, em sua atuação de controle e administração do
comércio de alimentos nas aeronaves de transporte de passageiros e nas
dependências aeroportuárias do Brasil.
Data de designação: 31/10/2012
PL 2887/2011 - DIMAS FABIANO - Proíbe a inserção, pelas empresas de telefonia
móvel, durante as ligações efetuadas por clientes, de mensagem de voz com
cobrança por conta não paga e dá outras providências.
Data de designação: 13/3/2012
PL 3418/2012 - GABRIEL GUIMARÃES - Cria o Livro de Reclamações dos
Consumidores e dá outras providências.
Data de designação: 28/6/2012
PL 3547/2012 - HUGO MOTTA - Dispõe sobre a informação do ano de fabricação
e do ano-modelo no Certificado de Registro de Veículo e no Certificado de
Licenciamento Anual, previstos na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Data de designação: 15/5/2012
PL 2481/2011 - MAURÍCIO TRINDADE - Dispõe sobre a limitação dos juros das
operações de crédito rotativo praticadas pelas instituições financeiras na
modalidade denominada cheque especial.
Data de designação: 20/9/2012
PFC 41/2011 - ROBERTO SANTIAGO - Propõe que a Comissão de Defesa do
Consumidor fiscalize a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a respeito
de sua atuação regulatória e fiscalizatória sobre as operadoras de planos de saúde,
em especial sobre o cumprimento de autorizações para a realização de cirurgias,
exames e outros procedimentos e do prazo destes atendimentos aos usuários.
Data de designação: 21/8/2012
PL 3970/2012 - SEVERINO NINHO - Acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção ao consumidor e
dá outras providências", para estabelecer que toda publicidade distribuída de forma
avulsa deverá trazer identificação do anunciante e da gráfica responsável pela
impressão do material.
Data de designação: 1/11/2012

Relator: Deputado Sérgio Brito
PL 2288/2011 - CARLOS BEZERRA - Altera o art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
Data de designação: 15/5/2012
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Relator: Deputado Severino Ninho
PL 4495/2012 - ADEMIR CAMILO - Modifica o art. 165 da Lei nº 7.565, de 1986 Código Brasileiro de Aeronáutica, que se refere ao Comandante de aeronave.
Data de designação: 31/10/2012
PL 2992/2011 - AGUINALDO RIBEIRO - Acrescenta o § 6º ao art. 43 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Data de designação: 15/5/2012
PL 2591/2011 - EDMAR ARRUDA - Altera a Lei nº 6.015, de 1973, que "dispõe
sobre os registros públicos, e dá outras providências".
Data de designação: 8/5/2012
PL 4675/2012 - GIROTO - Acrescenta novo art. 44-A à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências", para instituir vinculação obrigatória, na identificação do consumidor
em banco de dados dos fornecedores de bens e serviços, com seu número no
Cadastro de Pessoa Física ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Data de designação: 12/12/2012
PL 333/2011 - HUGO LEAL - 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.
Data de designação: 7/11/2012
PL 3536/2012 - REGUFFE - Estabelece que as empresas fabricantes de produtos
eletrodomésticos e eletroeletrônicos deverão colocar em seus aparelhos sistema
de voltagem automático, com tensões elétricas compreendidas entre 110 e 220
volts.
Data de designação: 23/5/2012
PL 141/2011 - WELITON PRADO - Altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
dispondo sobre a comercialização de energia elétrica.
Data de designação: 13/3/2012

Relator: Deputado Silvio Costa
PL 2502/2011 - DR. JORGE SILVA - Dispõe sobre o valor máximo dos honorários
advocatícios em cobrança extrajudicial nos contratos de arrendamento mercantil e
de crédito direto ao consumidor.
Data de designação: 8/5/2012
PL 6234/2009 - MAURÍCIO TRINDADE - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
devolução do valor referente à matrícula em caso de desistência do curso de
ensino superior pelo aluno.
Data de designação: 13/3/2012
PL 2445/2011 - REINALDO AZAMBUJA - Acrescenta o art. 42-B e parágrafo único
à Seção V do Capítulo V da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências".
Relatório de Atividades

67

Comissão de Defesa do Consumidor - 2012

Data de designação: 8/5/2012
PL 240/2011 - SANDES JÚNIOR - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa e Proteção do Consumidor.
Data de designação: 11/4/2012
PFC 88/2012 - WELITON PRADO - Requer que a Comissão de Defesa do
Consumidor realize, com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de
fiscalização e controle com vistas a apurar denúncias de indícios de irregularidades
no repasse feito aos consumidores na conta de luz pelas distribuidoras de energia
de dois impostos, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), mas que deveriam ser pagos pelas próprias
concessionárias ao governo federal, conforme denúncia publicada pelo jornal Hoje
em Dia, edição de 22 de junho do corrente ano.
Data de designação: 21/8/2012
Relator: Deputado Weliton Prado
PL 2509/2011 - CARLOS ROBERTO - Dispõe sobre a obrigatoriedade de os
fornecedores de produtos e serviços exibirem nas telas das caixas registradoras,
voltadas para o consumidor, a descrição e respectivos preços dos itens adquiridos.
Data de designação: 13/3/2012
PL 4037/2012 - EDUARDO DA FONTE - Veda o repasse das perdas na Rede
Básica, das perdas técnicas e das perdas não técnicas para as tarifas do serviço
de fornecimento energia elétrica dos usuários finais.
Data de designação: 8/8/2012

Relator: Wolney Queiroz
PL 505/2011 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de informação em cardápios e cartazes de bares, restaurantes,
lanchonetes e similares sobre os valores calóricos dos alimentos e refeições
oferecidos ao consumidor.
Data de designação: 13/3/2012
PL 3745/2012 - PAULO RUBEM SANTIAGO - Dispõe acerca da portabilidade
bancária como direito do consumidor e dá outras providências.
Data de designação: 28/6/2012
PL 198/2011 - SANDES JÚNIOR - Dispõe sobre as sacolas oferecidas
gratuitamente pelo fornecedor ao consumidor final para embalagem ou
reembalagem de produtos e dá outras providências.
Data de designação: 4/4/2012
PL 3568/2012 - SEVERINO NINHO - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências" para
proibir a oferta ostensiva de crédito.
Data de designação: 16/5/2012
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PL 3498/2008 - PODER EXECUTIVO - Dispõe sobre medidas de fortalecimento do
Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Complementar Aberta e
Capitalização, e dá outras providências.
Data de designação: 20/3/2012
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10. A COMISSÃO NA IMPRENSA
Projeto sobre a proteção de dados na web avança
Folha de São Paulo: 12/04/2012
O projeto de lei da proteção de dados pessoais, em discussão no governo, ficará
pronto "proximamente", afirmou ontem Danilo César Doneda, coordenador-geral de
Supervisão do DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério da Justiça).
Segundo Doneda, o texto proporá a criação de uma "Autoridade de
Garantia", responsável pela execução da política de proteção aos dados, com
poder de polícia. Terá a função de adotar medidas de segurança e proteção aos
dados de todo cidadão.
O projeto começou a ser discutido em 2010. A consulta pública foi concluída,
e o texto está sendo editado para ser enviado ao Congresso.
A ideia é criar regras sobre uso e divulgação de dados pessoais, como
endereço e números de documentos, inclusive no ambiente virtual.
A falta de uma legislação com princípios, direitos e responsabilidades
relativos à proteção de dados pessoais foi uma das críticas levantadas em
audiência pública na Comissão de Direitos do Consumidor, na Câmara, que tratou
ontem da nova política de privacidade do Google.
A nova política, em vigor desde 1º de março, unificou 60 termos de serviço
dos produtos do grupo. Isso permite a interconexão de todas as informações que
os usuários fornecem a diferentes serviços, como Gmail e YouTube.
O temor central sobre a unificação dos termos de serviço é que ela resulte na
violação da privacidade dos usuários e sirva para sondar perfis de consumo e
direcionar a entrega de publicidade.
"O Google nunca vendeu nem venderá dados. Nossa receita é baseada em
publicidade. O Google fornece dados somente sob ordem judicial", afirmou o diretor
de políticas públicas e relações governamentais da Google do Brasil, Marcel
Leonardi.
O Ministério da Justiça notificou o Google em março para que forneça mais
detalhes sobre a mudança. De acordo com Leonardi, o grupo já respondeu à
notificação. Doneda, do DPDC, não deu prazo para a análise do processo.
"Estamos fazendo uma análise mais aguda", disse.

Inconveniência cara
Folha de São Paulo: 14/05/2012
Na compra por internet ou telefone, o custo de entrega dos ingressos
deveria ser da organização do evento.
Conveniência é aquilo que atende ao gosto, às necessidades e ao bem-estar
do indivíduo. Comprar ingressos para um show pela internet ou pelo telefone,
então, é conveniente? Sim, sem dúvida, porque economiza tempo e evita
problemas como o trânsito das grandes cidades.
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Mas que conveniência é essa se, além dessa taxa, ainda é preciso pagar
pela entrega do ingresso? Ou seja, o consumidor paga a intermediação da venda,
o que não é correto. Esse custo deveria recair sobre a organização do evento, uma
vez que, de qualquer maneira, os ingressos seriam vendidos. A compra virtual,
evidentemente, facilitaria o acesso ao entretenimento, o que seria do interesse de
quem o organizasse.
O Procon-SP suspendeu, no último dia 20, a venda dos ingressos para a
apresentação da cantora Madonna, devido à cobrança da taxa de conveniência.
Após a pré-venda pela internet ou pelo telefone, o cliente ainda seria obrigado a
pagar pela entrega do bilhete.
A T4F Entretenimentos conseguiu na Justiça, posteriormente, a liberação da
venda dos ingressos.
Apesar da alegada conveniência, há casos em que não há sequer a
possibilidade de receber o bilhete em casa e absurdos como a cobrança para
retirar o ingresso na bilheteria, embora o comprador tenha de buscá-lo no local,
munido de documento de identidade e do cartão de crédito com o qual fez a
compra.
Além disso, em eventual cancelamento do show, as taxas de conveniência e
de entrega não são ressarcidas. Ou seja, o espectador é prejudicado duplamente,
sem diversão e com o custo da intermediação.
Há outros abusos. Quem compra dois ou mais ingressos para um mesmo
espetáculo é taxado em cada um deles, o que é injustificável.
No Rio de Janeiro foi sancionada, em dezembro do ano passado, a lei nº
6.103/2011, que estipula, por exemplo, que não haja mais de uma cobrança por
cliente. E que a taxa não varie conforme o valor do ingresso.
A autora da lei, a deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ), afirmou não ver
justificativa para a cobrança "porque as vendas on-line e por telefone são mais
baratas para as empresas".
Acrescento que vender ingressos é parte indissociável do show -logo, o valor
do ingresso deveria custear também isso.
Esses abusos só acabarão quando houver uma lei federal que regulamente
a venda de ingressos à distância. Há um projeto de lei (nº 3.323/2012), do
deputado Anthony Garotinho (PR-RJ), que amplia, para todo o Brasil, o que está
disposto na lei nº 6.103. O PL está na Comissão de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados.
É importante que seja apreciado, votado e vigore o quanto antes, porque o
Brasil entrou, definitivamente, na rota dos grandes eventos internacionais, como as
apresentações musicais de Paul McCartney, Madonna, Noel Gallagher, Joe
Cocker, Bob Dylan e Morrissey (ex-Smiths), entre outros artistas famosos.
Há diversão para todos os gostos e para todas as idades. Nada incomum,
uma vez que a maioria dos países ricos está em crise econômica e financeira, que
reduz a renda de seus cidadãos.
O Brasil vive momento de ascensão das classes C e D e ainda tem baixos
níveis de desemprego. Logo, nossos palcos são boas saídas para artistas famosos.
Isso não justifica os preços absurdos cobrados em todo o ramo de
entretenimento e diversão, o que inclui restaurantes e bares, especialmente em
São Paulo.
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Afinal, os salários pagos para a maioria dos brasileiros são muito baixos, mal
permitindo arcar com as contas públicas e com serviços que pagamos em dobro
(como saúde e educação), devido à precariedade do que é fornecido pelo governo,
em contrapartida aos impostos.
Estamos brincando de país rico, embora não tenhamos indicadores que
comprovem essa miragem. Diante das dificuldades mundiais, a propaganda
governamental nos mostra diferentes, especiais, sem problemas.
Desenvolvimento também é respeito aos direitos do consumidor, inclusive na
compra de ingressos para shows com os quais muitos sempre sonharam.

Banda larga estreita
Folha de São Paulo: 19/05/2012
Dizer que a internet rápida engatinha no Brasil é um lugar-comum cada vez
mais pertinente.
Deixado para trás nas comparações internacionais de acesso e custo de
banda larga, o país agora também aparece mal colocado num ranking sobre
velocidade média de tráfego de dados na rede mundial de computadores.
Levantamento de uma empresa americana especializada no setor revelou
que a internet brasileira está em 40º lugar, por ordem de velocidade média da
banda larga, entre 50 países pesquisados.
Para o Brasil alcançar a Coreia do Sul, líder do ranking, seria preciso
multiplicar por dez a velocidade de sua rede. Enquanto a banda larga do país
asiático processa, em média, 17,5 Mbps (milhões de unidades de informação -bitspor segundo), a conexão brasileira tem um fluxo médio de 1,8 Mbps. A média
mundial é de 2,3 Mbps.
Especialistas concordam quanto a uma das razões para essa discrepância:
a rede pública de fibra ótica, administrada pela Telebrás, não dá conta do território
brasileiro. Com 21 mil km de extensão, ela atinge 2.083 de 5.564 municípios.
O governo pretende ampliar a rede para 31 mil km e levá-la a 4.283 cidades
até 2014. A expectativa é que 40 milhões de domicílios (cerca de 60% do total)
tenham internet rápida nos próximos dois anos.
Melhorar a infraestrutura é uma das metas do Plano Nacional de Banda
Larga (PNBL), lançado em 2010. O programa inclui ainda acordos com operadoras
para que ofereçam pacotes de banda larga a R$ 35, com conexão de 1 Mbps.
A iniciativa é bem-vinda, mas tímida. Nos EUA, onde em 2010 66% dos lares
tinham internet rápida, o governo prevê 100 Mbps.
Uma política específica para a banda larga é mais que necessária. A
competição no setor é baixa -a empresa dominante em cada Estado tem, em
média, 75% do mercado-, o que ajuda a explicar as deficiências do serviço. É
crucial ampliar a concorrência, e compete ao governo induzir esse processo.
Recente pesquisa do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor),
do início deste ano, analisou a atuação das empresas. Sua conclusão foi que elas
divulgam os planos populares pouco e mal.
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Finalmente, a Lei Geral de Telecomunicações, de 1997, está ultrapassada e
precisa ser adaptada à realidade das novas tecnologias.
Regulação eficiente, investimentos e competição privada formam o tripé para
acelerar a banda larga. Esse instrumento importante para alavancar a inovação e a
produtividade da economia do país merece tratamento prioritário.

Telefone social passa a vigorar na 2-feira
O Globo: 31/05/2012
A tarifa básica reduzida para telefone fixo destinado à população de baixa
renda começa a valer a partir da próxima segunda-feira (4), informou ontem o
ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, durante audiência pública na
Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Ele reconheceu que existe no
país um número grande de famílias que não têm telefone. Paulo Bernardo disse
que o governo também está fazendo um esforço para reduzir o custo das ligações
da telefonia móvel.
No plano de telefonia fixa popular, o preço da tarifa básica reduzida será de
R$ 13,50 e poderá chegar a R$ 9,90, sem imposto. Deverão ser beneficiadas cerca
de 22 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único dos programas sociais do
governo. Nos primeiros 12 meses, o telefone social será ofertado para as famílias
que recebem até um salário mínimo; entre 12 e 24 meses, para as que recebem
dois salários mínimos; e a partir de meados de 2014, para todos os inscritos no
Cadastro Único.
Bernardo cobrou mais investimentos das empresas de telecomunicações.
Disse que nos últimos dez anos as companhias têm investido cerca de R$ 17
bilhões por ano, valor "muito aquém" do necessário.
Precisamos chegar a R$ 24 bilhões, a R$ 25 bilhões por ano. O governo
pode tranquilamente dizer: estamos exigindo, mas estamos dando condições para
as empresas, barateando os investimentos - disse.
Para o ministro, houve um déficit de planejamento por parte das empresas
nessa área. A expectativa de Bernardo é que os investimentos no setor aumentem
com o leilão da 4G, internet de ultra velocidade, e da banda larga rural (450
megahertz) marcado para 12 e 13 de junho.
Apesar do agravamento da crise na zona do euro, o grupo Telefónica vai
manter os investimentos de R$ 24,3 bilhões previstos para o setor entre 2011 e
2014. A garantia foi dada pelo presidente do grupo no Brasil, Antonio Carlos
Valente. A Telefónica é um dos importantes grupos espanhóis que atuam no Brasil.
A Vivo, também do grupo, é a líder do mercado brasileiro de telefonia móvel. O
grupo vem investindo 15% da receita líquida por ano no país. Valente disse que,
em 2011, o investimento foi ainda maior e chegou a R$ 5 bilhões para um
faturamento de R$ 33 bilhões do grupo, ou 14% do total. O executivo não
confirmou se a empresa participará do leilão de 4G.
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Agora é crime hospital exigir cheque-caução
Correio Braziliense: 30/05/2012
Cento e trinta dias após a morte de Duvanier Paiva, um dos secretários mais
próximos de Dilma Rousseff e interlocutor do governo nas negociações com
servidores, a presidente da República sancionou a Lei Nº 12.653/2012, que altera o
Código Penal para tipificar o condicionamento da prestação de serviço médicohospitalar emergencial a qualquer tipo de garantias. A lei estabelece pena de
detenção de três meses a um ano mais multa e pode ser dobrada se a falta de
atendimento resultar em lesão corporal grave. Nos casos em que a omissão de
socorro levar à morte do paciente, a exemplo do que ocorreu com Duvanier, a
punição é triplicada.
A nova regra, conhecida como Lei Duvanier, também proíbe a exigência de
preenchimento de formulários antes da prestação do atendimento médico de
urgência. Além disso, os estabelecimentos de saúde com serviço de emergência
ficam obrigados a exibir, em lugar visível, um cartaz com a mensagem "Constitui
crime a exigência de cheque-caução, de nota promissória ou de qualquer garantia,
bem como do preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição
para o atendimento médico-hospitalar emergencial".
A afixação dos cartazes foi acrescentada em cumprimento ao direito à
informação, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O projeto
que deu origem à lei (PLC 34/2012), de autoria do Poder Executivo, foi aprovado
no Senado no início deste mês, a pedido de Dilma Rousseff. O assunto também foi
tema de discussões na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
da Casa legislativa. A presidente também determinou, pessoalmente, ao Ministério
da Saúde, à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e à Polícia Civil do
Distrito Federal que apurassem as circunstâncias da morte de Duvanier.
TAC
A exigência de cheque-caução, depósito, nota promissória ou quaisquer
outros títulos de crédito ou garantias para o atendimento já era proibida pela
Resolução Normativa Nº 44, da ANS, criada há oito anos. Dessa forma,
prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados
das operadoras de planos de saúde podem ser penalizados com multa que varia
de R$ 80 mil a R$ 100 mil, pela negativa de cobertura. A resolução determina ainda
que os estabelecimentos médicos são obrigados a reembolsar o consumidor, em
dobro, o valor pago antecipadamente. Com base nessa resolução, a Delegacia do
Consumidor recomendou ao Ministério Público a elaboração de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) para ser assinado por todos os hospitais.
A atuação da ANS, entretanto, é limitada a situações que envolvam o plano
de saúde ao qual o paciente é conveniado. Até então, não havia referência
expressa na lei quanto à negativa de atendimento urgente. A partir de agora, além
das punições administrativas, a exigência de cheque-caução fica tipificada como
crime de omissão de socorro, prevista no Código Penal. A regra vale para qualquer
situação de emergência, independentemente de o hospital ter acordo com o plano
de saúde de quem busca atendimento. Se o paciente não for conveniado, ele
deverá pagar pelo atendimento após todo o processo ser concluído e o risco de
morte ou lesão ser controlado.
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Exigência custou a vida de pacientes
Duvanier Paiva, 56 anos, então secretário de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, sofreu um infarto agudo do miocárdio, em 19 de
janeiro, quando estava em casa, na 303 Sul. Ele morreu após procurar atendimento
em três hospitais privados sem conseguir atendimento por não levar consigo talão
de cheques para dar como caução. Conforme o Correio publicou no dia seguinte,
ele era conveniado da Geap, plano não coberto pelos dois primeiros locais onde
buscou socorro. Ao chegar ao terceiro estabelecimento, o quadro estava avançado
e os médicos não conseguiram reanimá-lo. A 1ª Delegacia de Polícia, da Asa Sul,
investigou o caso para apurar se houve homicídio culposo (quando não há intenção
de matar). Na ocasião, foram ouvidos funcionários dos hospitais Santa Lúcia, Santa
Luzia e Planalto. Mais de um mês após o fim do inquérito, ninguém foi indiciado e a
investigação está parada na Justiça.
O infarto ocorreu em plena campanha salarial de 2012, em um ano que os
servidores ameaçam uma greve generalizada de todas as categorias e até hoje
não houve acordo entre governo e servidores. Enquanto o governo bate o pé de
que o Orçamento não comporta mais reajustes como os que foram oferecidos ao
longo do segundo mandato do presidente Lula, quando vários sindicatos obtiveram
ganhos acima da inflação, o funcionalismo não se conformou em ficar de mãos
vazias. Em meio ao fogo cruzado, Duvanier era considerado pelos dois lados como
o homem ideal para as negociações.
No início deste mês uma nova denúncia sobre essa prática ganhou destaque
na capital federal. Familiares relataram que a aposentada Aureliana Duarte dos
Santos deu entrada no Hospital Santa Helena com pressão alta e arritmia cardíaca.
Ela precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas o
procedimento só teria sido realizado cerca de duas horas depois, mediante a
entrega de dois cheques-caução no valor de R$ 25 mil cada um. O caso é
investigado pela 2ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Os familiares de Aureliana
argumentam que a demora no atendimento teve papel decisivo para a morte da
paciente.
Empresários resistem
Apesar de proibida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as
entidades de defesa do consumidor relatam que a exigência de cheque-caução é
uma prática antiga e comum entre os hospitais privados. Enquanto essas
organizações comemoram a aprovação da lei, representantes dos hospitais
privados asseguraram que todas as determinações serão acatadas. Os hospitais
alegam, contudo, que é preciso esclarecer pontos que eles consideraram
duvidosos na Lei Duvanier e que, no entender deles, podem trazer prejuízos aos
empresários que investem no setor.
Desde que a regra ainda era apenas um projeto de lei, a Associação
Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) se posicionou como favorável a “toda e
qualquer iniciativa que vise a melhora das condições de atendimento e de saúde da
nossa população”. Já o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado
de São Paulo (Sindhosp) informou, em nota, que “está estudando o texto da lei
para verificar se há brechas que possam garantir ao hospital o pagamento pelos
serviços prestados”. O Sindhosp lembrou que um dos estados pioneiros na
regulamentação do tema foi São Paulo, que já contava com uma lei estadual que
proíbe a cobrança de cheque-caução desde o ano passado e que mesmo antes da
promulgação da lei, já orientava os hospitais a não exigir cheque-caução.
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A alternativa encontrada pelo sindicato para que o hospital privado receba
pelo atendimento foi o estabelecimento de um contrato de prestação de serviços,
em que hospitais cobram dos pacientes serviços não cobertos por seus planos de
saúde. “Convém ressaltar que os hospitais não conhecem os contratos do paciente
com seu convênio, por isso essa garantia é importante”, explicou o Sindhosp. O
sindicato paulista questiona, contudo, se haverá algum tipo de auxílio ao hospital
privado para transferir pacientes sem plano de saúde, quando eles não tiverem
condições, a um serviço do Sistema Único de Saúde (SUS).Outra dúvida é com
relação a pacientes que ingressam em pronto-socorro com acompanhantes se o
preenchimento de formulários administrativos poderá ser feito pelo responsável.

Venda para criança exige vigilância
Correio Braziliense: 10/07/2012
O público infantil é objeto de cobiça de empresas que atendem a diferentes
segmentos. Cresce, dia a dia, a oferta de brinquedos, alimentos, lazer. Nem todos,
porém, obedecem à legislação, que exige seja dado ao consumidor amplo acesso
às informações sobre o bem ou o serviço. Com base nos dados, pai, mãe ou
responsável decidem sobre a conveniência da aquisição.
Vale o exemplo da indústria alimentícia. Ao contrário do imposto pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a informação dos valores
nutricionais que aparece no rótulo de embalagens se refere à dieta de adulto, não à
de criança. Sem estar atentos ao fato, os pais podem pôr em risco a saúde do filho.
A razão é clara: as necessidades do organismo infantil são diferentes das do
adulto.
Além de contrariar a lei, tal postura vai na contramão da modernidade. A
valorização do consumidor foi uma das grandes guinadas ocorridas na sociedade
brasileira do século passado. Ao lado do voo libertário da mulher, a mudança de
foco do sujeito para o objeto mostrou o verdadeiro senhor no mundo capitalista.
Antes, a empresa fazia o que lhe era mais conveniente. O cliente sujeitava-se às
ofertas decorrentes da decisão.
Com o acirramento da concorrência e o crescente acesso à informação, o
brasileiro fez descoberta tardia em relação aos cidadãos dos países desenvolvidos
e de nações em desenvolvimento. Quem compra bem ou serviço detém o poder. O
fornecedor deve curvar-se a ele. Da nova consciência nasceram os Procons e o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em vigência há mais de duas
décadas.
Percepção semelhante ocorreu em relação ao Estado. O contribuinte
aprendeu que o governo não fabrica nem colhe dinheiro. Ele paga — caro, muito
caro — por saúde, educação, segurança, estradas, saneamento. Nada, portanto,
que vem do poder público é favor. Trata-se de obrigação. Cabe aos governantes
não só fazer, mas fazer bem com o menor custo possível.
Impor as conquistas constitui tarefa árdua. Não falta quem, por ignorância ou
má-fé, burle os avanços. O consumidor deve estar atento. Se observar falhas, tem
obrigação de tomar providências. Em primeiro lugar, boicotar o produto. A seguir,
denunciar o lapso aos órgãos competentes. Cruzar os braços e esperar que o
Estado tome a iniciativa é omissão. Omissão, sabe-se, tem preço. A conta bate à
porta dos acomodados.
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BC defende preços diferentes no cartão
Correio Braziliense: 10/07/2012
Parecer do Banco Central assegura que os consumidores são os maiores
beneficiados com os descontos nos pagamentos à vista.
Depois de muito relutar, o Banco Central fechou parecer favorável à prática
de preços diferenciados pelo comércio nos pagamentos feitos pelos consumidores
em dinheiro ou com cartões de crédito. Na avaliação da autoridade monetária,
numa economia com a inflação sob controle, não há por que proibir os
comerciantes de darem descontos à clientela quando receberem à vista. O mesmo
entendimento tem o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que
enxerga, na diferenciação de preços, maior concorrência no mercado de cartões,
além da garantia ao consumidor de poder de barganha nas negociações com os
lojistas, com descontos que podem chegar a 10%.
No governo, a única resistência está no Ministério da Justiça, que tem o
apoio dos órgãos de defesa dos consumidores. Essas entidades alegam que a
diferenciação de preços fere a legislação, entendimento que não tem encontrado
amparo em decisões recentes nos tribunais. A última delas, referente à ação
movida pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte (Sindlojas-BH).
No entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, "não se revela abusiva
tampouco ilegal a prática de preços diferenciados (pelo lojista), porque, a se
entender o contrário, o prejudicado maior será o próprio consumidor que, então,
estará privado da possibilidade de conseguir menor preço, caso opte por pagar na
forma menos onerosa para o vendedor".
Em parecer técnico do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema
de Pagamentos, o BC sugere que o Ministério da Justiça reavalie seu
entendimento sobre o assunto. No documento, a autoridade monetária ressalta que
a diferenciação trouxe "ganho social" aos países que a adotaram. "O Banco Central
não vai regulamentar isso, pelo menos por enquanto, mas entende que a livre
diferenciação é benéfica à sociedade", disse ao Correio um graduado técnico do
BC. "Os consumidores não precisam pagar as taxas cobradas dos lojistas pelas
operadoras nem arcar com o custo dos comerciantes de só receberem as compras
30 dias depois. Com o pagamento à vista, ganham os lojistas e os clientes",
acrescentou.
O técnico explicou, no entanto, que o assunto só poderá ser levado adiante
com uma revisão de entendimento pela Secretaria Nacional do Comércio
(Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça. "Não será necessário mudar o
Código de Defesa do Consumidor, porque isso não está disposto na lei. O que tem
que alterar é o entendimento que a Senacon tem da legislação", contou.
O tema ganhou destaque com a realização na semana passada de uma
audiência pública na Câmara que tratou do mercado de cartões de crédito no
Brasil. Na ocasião, o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões
de Crédito e Serviços (Abecs), Cláudio Yamaguti, evitou posicionar-se contra a
liberação da cobrança diferenciada, mas alertou que "qualquer mudança abrupta
pode ter impacto para o consumidor". O executivo também representou a Redecard
na audiência, empresa que detém, com a Cielo, 90% do mercado brasileiro de
maquininhas que processam as transações.
Batalha jurídica
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O debate em torno do assunto teve início em 2000, quando os cartões
começaram a abocanhar relevante fatia no total de pagamentos feitos no comércio
brasileiro. À época, a maior parte das transações era feita com dinheiro e, por essa
razão, os custos não eram totalmente embutidos nos preços dos produtos. Foi a
partir do momento em que os lojistas começaram a cobrar uma taxa extra, que
variava entre 10% e 20% sobre as operações, que o governo se viu obrigado a
formalizar entendimento contrário à prática de preços diferenciados.
Com a imensa utilização do cartão de crédito, esse quadro se inverteu e,
praticamente, todos os lojistas passaram a embutir nos preços dos seus produtos
os custos com as maquininhas. "A consequência foi que uma medida, que se
amparava no Código de Defesa do Consumidor, passou a prejudicar o próprio
consumidor", afirmou Cácito Esteves, advogado da Confederação Nacional do
Comércio (CNC).
Contrária à medida, a Proteste ressaltou que a diferenciação de preços é
abusiva e ilegal. "O lojista diz que tem que cobrar uma taxa para trabalhar com
cartão, mas cabe a ele negociar com a credenciadora o custo dessa operação",
disse a coordenadora institucional da entidade, Maria Inês Dolci. O mesmo
entendimento tem a Senacon que, em nota, assegurou: a prática viola o artigo 39
do Código de Defesa do Consumidor. A multa para quem desrespeitar a regra varia
entre R$ 400 e R$ 6 milhões.

Dilma pede à Anatel linha dura com as teles
Folha de São Paulo: 20/07/2012
Agência rejeita plano de investimentos apresentado pela Claro e mantém
decisão de suspender vendas na segunda
Presidente quer que órgãos reguladores deixem claro que defendem os
clientes e não as empresas
A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) recusou ontem uma
tentativa da Claro de reverter a suspensão nas vendas de chips e linhas, mantendo
a punição também à Oi e à TIM.
A Claro apresentou um projeto de investimento para os próximos dois anos,
uma das condições anunciadas pela agência para reverter a suspensão nas
vendas.
O superintendente de Serviços Privados da Anatel, Bruno Ramos, afirmou
que a proposta não era suficiente.
"Queremos dados de aumento de capacidade mensal. Queremos também
que eles apresentem investimento em equipamento para melhoria de rede, para
diminuir a interrupção do serviço, e em melhorias ao atendimento."
A posição da Anatel segue uma orientação geral do governo para que os órgãos
reguladores sejam mais severos com as empresas que não prestarem serviços de
qualidade. A presidente Dilma Rousseff já cobrou diversas vezes que as agências
defendam
os
interesses
dos
clientes,
não
das
companhias.
Documento preliminar da agência diz que a suspensão foi provocada pela
"crescente evolução do indicador de número de reclamações dos usuários" em
relação a dois aspectos: a interrupção das ligações e o não completamento das
chamadas.
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RANKING DA ANATEL
Dados obtidos pela Folha mostram que, entre janeiro e junho, considerando
todo o país, a TIM liderou as queixas em relação à sua base de clientes, seguida
da Oi, da Claro e da Vivo.
A Anatel suspendeu em cada Estado uma operadora diferente, usando como
critério o índice de queixas em relação ao número de clientes.
Em São Paulo, a operadora punida foi a Claro, que motivou mais
reclamações em relação a sua base de clientes, seguida pela TIM, pela Oi e pela
Vivo, que não foi suspensa em nenhum Estado por não liderar queixas.
O índice usado pela Anatel e o ranking diferem dos divulgados pelos órgãos
de defesa do consumidor, porque são relativos à base de consumidores e porque
eles procuram a agência depois de não terem seus pleitos atendidos.
A Anatel discutia ontem a proposta de obrigar as operadoras a informar nas
lojas que estão proibidas de vender linhas porque a qualidade dos serviços está
sendo avaliada.

Agências desreguladas
Folha de São Paulo: 28/07/2012
Anatel, ANS e Anac parecem engajadas numa tardia, mas bem-vinda,
defesa dos interesses dos consumidores, de olho na nova classe média.
Não parece ter sido um caso isolado a recente decisão da Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações) de punir três empresas de telefonia móvel pelo
acúmulo de reclamações dos consumidores.
A proibição das vendas dos chips para celular da TIM, da Oi e da Claro se
inscreve, ao que tudo indica, numa sequência de esforços do atual governo para
modificar a imagem de inoperância associada às agências reguladoras.
No plano da aviação, em que persiste a memória das relações de
inconveniente proximidade entre membros da Anac (Agência Nacional de Aviação
Civil) e empresas aéreas, surgem sinais de maior atenção aos interesses do
usuário. Prevê-se, por exemplo, a diminuição do prazo para a devolução de
bagagens extraviadas.
Ainda neste mês de julho, iniciativas de maior rigor na fiscalização recaíram
também sobre as empresas de assistência médica -outro setor recordista em
reclamações do consumidor. A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)
determinou a suspensão da venda de 268 diferentes planos de saúde, atingindo 37
operadoras, pela desobediência aos prazos estipulados para marcar consultas e
exames.
Era previsível que, dado o crescimento da demanda nessas áreas (celulares,
voos e convênios médicos), aumentassem também a insatisfação dos
consumidores e as dificuldades das empresas em prestar a contento seus serviços.
A própria presidente Dilma Rousseff reconheceu, em sua passagem por
Londres: "Nós [do governo petista] somos responsáveis por ter levado 40 milhões
para a classe média. Quando você eleva uma pessoa à classe média, ela passa a
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ter um nível de exigência crítica". E arrematou: "Todo consumidor é crítico. Tem de
ser crítico".
Como já se observou neste espaço, a propósito da punição aplicada às
operadoras de telefone celular, a própria burocracia estatal dificulta alguns dos
investimentos em infraestrutura exigidos pelo aumento da demanda. Mas é
inegável que uma atitude mais presente das agências reguladoras só pode ser
bem-vinda, ainda que tardia.
O modelo concorrencial na prestação de serviços antes públicos previa,
quando de sua instituição no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), um
papel decisivo do Estado na proteção aos interesses do usuário. Ele seria exercido
pelas agências reguladoras, que foram, porém, capturadas por interesses privados
e, depois, aparelhadas pelo PT e aliados.
Com isso, aperfeiçoamentos em pontos cruciais -como a portabilidade de
contratos de telefonia e saúde- demoraram anos para se concretizarem. É hora de
acelerar e intensificar esse processo.

TCU define destino de 'erro' de R$ 7 bi em contas
Valor Econômico: 08/08/2012

Energia - consumidores pedem ressarcimento do que pagaram a mais e
distribuidoras temem ficar com prejuízo
As distribuidoras de energia elétrica enfrentam hoje o risco de uma "quartafeira negra" e movem as últimas peças para evitar um baque em suas finanças.
Quatro anos depois de ter apontado um "erro" na fórmula de reajuste das tarifas,
entre 2002 e 2009, o Tribunal de Contas da União marcou para hoje uma sessão
em que seus ministros pretendem definir se os consumidores deverão ser
ressarcidos pelos valores cobrados indevidamente nas contas de luz. O impacto é
estimado em R$ 7 bilhões pelo TCU.
O próprio tribunal se dividiu, aumentando a expectativa em torno do
pronunciamento dos ministros. Um parecer dos auditores responsáveis pela
identificação do "erro" defende a devolução dos valores ou uma compensação nos
futuros reajustes.
Já o procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União, Lucas Furtado, tem opinião oposta. Para ele, as distribuidoras "em nada
contribuíram para o possível erro metodológico" e "simplesmente sujeitavam-se à
aplicação da fórmula de reajuste tarifário prevista no contrato de concessão". Por
isso, segundo parecer de Furtado encaminhado aos ministros e obtido pelo Valor, o
ressarcimento "compromete a estabilidade das concessões" e "poderá representar
um desestímulo a novos investimentos".
De acordo com a auditoria feita pelo TCU em 2008, a fórmula aplicada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nos reajustes anuais dividia as
despesas com todos os encargos embutidos nas contas de luz pelo número de
consumidores. No entanto, segundo o tribunal, o cálculo não levava em conta o
aumento da demanda e o resíduo - estimado em R$ 1 bilhão - ficava com as
distribuidoras. A Aneel alterou essa fórmula e as empresas aceitaram assinar
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termos aditivos aos contratos de concessão, mas sem admitir nenhum tipo de
"erro" ou a possibilidade de ressarcimento dos consumidores.
O número citado pelo TCU é bastante polêmico. Em ofício, a agência
reguladora chegou a calcular que esse resíduo foi de R$ 630 milhões em 2009,
pegando um universo de dez grandes empresas do setor - estão na lista a
Eletropaulo, a CPFL, a Cemig e a Copel. Para o deputado Eduardo da Fonte (PPPE), que presidiu a CPI das Tarifas de Energia Elétrica, isso indica um
ressarcimento provavelmente superior a R$ 1 bilhão por ano, considerando a
atualização dos valores e o universo total de 63 distribuidoras.
Eduardo da Fonte apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar
os efeitos da decisão da Aneel que impediu o ressarcimento. O projeto tramita na
Câmara dos Deputados e entrou na pauta de hoje da Comissão de Defesa do
Consumidor, o que deixa as distribuidoras em alerta duplo. Para "não causar
transtornos" às empresas, segundo o parlamentar, ele propõe um abatimento "nos
próximos reajustes anuais" como forma de compensar os consumidores pelos
valores cobrados indevidamente.
A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee)
rejeita a tese de cobrança indevida e sustenta que o "risco de demanda" cabia a
cada concessionária. O presidente da entidade, Nelson Fonseca Leite, adverte
sobre o risco de "quebra de contrato" com a decisão do TCU, mas se diz otimista.
"Imaginamos que o tribunal preservará a segurança jurídica no país."
O setor tem faturamento líquido em torno de R$ 90 bilhões, o que dá uma
ideia do possível estrago nos balanços das distribuidoras. Mesmo em um caso de
derrota, no entanto, a Abradee trabalha com valores muito menores. Conforme
ressalta Nelson Leite, a mudança na fórmula da Aneel atenuou em 0,3 ponto
percentual o reajuste médio das distribuidoras, em 2009. Ele afirma que o
ressarcimento, se determinado pelo TCU e aplicado pela agência reguladora, pode
significar uma devolução de R$ 0,50 por mês para os consumidores.
Os advogados da Abradee capricham nas metáforas para ilustrar a
"ilegalidade" da discussão sobre um eventual ressarcimento: dizem que mexer nas
contas de luz do passado equivale a atirar a flecha para depois desenhar o alvo ou
a fazer seguro novo para um carro que já foi roubado.
"O importante a frisar é que não reconhecemos a existência de nenhum
erro", diz Nelson Leite. Ele pondera, inclusive, que um punhado de distribuidoras,
entre as quais a Light, viram a demanda cair e, portanto, deveriam receber a mais
dos consumidores pelas contas de luz faturadas entre 2002 e 2009, caso prevaleça
o pedido dos consumidores.
Ontem à tarde, uma frente composta por quatro entidades - Fundação
Procon/SP, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a associação
Proteste e a Federação Nacional de Engenheiros - entregou petição ao TCU
argumentando que a mera correção da fórmula de reajuste das tarifas pela Aneel é
"insuficiente e ilegal". Elas pedem que os valores cobrados "indevidamente" sejam
devolvidos nos próximos cinco anos, na forma de descontos nos reajustes anuais.
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Anatel cobra transparência nos 'combos'
Valor Econômico: 06/09/2012
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quer garantir maior
transparência na oferta combinada de serviços feita pelas empresas do setor, o
chamado combo. A ideia é evitar eventuais práticas ilegais de venda casada. O
anúncio foi feito ontem pelo presidente da agência, João Rezende, durante
audiência pública na Câmara dos Deputados.
"É preciso dar mais transparência para o consumidor. Especialmente agora
que as principais empresas estão vendendo combos", afirmou Rezende na
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Ele ressaltou que a agência está
"preocupada" em eliminar as brechas dos atuais regulamentos que possam ainda
permitir a venda casada.
"Temos que dar a noção exata ao usuário sobre o que ele está comprando e
quanto vai pagar por isso", afirmou. Uma das formas de identificar a irregularidade
é verificar se o preço individual de determinado serviço, como o de telefone fixo, é
similar ao do pacote completo, que pode incluir planos de banda larga e TV por
assinatura.
A Anatel tem demonstrado que está atenta às condições de oferta dos
planos de serviços das prestadoras. Em agosto, a equipe de fiscalização do órgão
constatou que a Oi estava praticando venda casada, mesmo após a agência ter
determinado a suspensão das vendas de planos de internet, há dois anos, por
constatar que o mecanismo ilegal era usado pela operadora. Na época, a agência
aplicou multa de R$ 10 milhões ao perceber que a operadora havia ignorado a
medida e mantinha a conduta.
Ontem, Rezende disse que o órgão tem preparado uma série de medidas
regulatórias para coibir práticas ilegais que lesam os usuários de celular. A
iniciativa, segundo ele, partiu do debate que vem sendo feito com representações
do Ministério Público Federal e entidades de defesa do consumidor, como os
Procons.
O presidente da Anatel disse que as medidas preparadas serão semelhantes
à anunciada recentemente sobre a cobrança em situações de queda de ligações.
Para evitar que haja a duplicidade de cobrança, a agência preparou mudanças
dessas regras de tal forma que, se a ligação cair e o usuário realizar outra
chamada no prazo de até 120 segundos, não haja a segunda cobrança.
Rezende defendeu a recente suspensão de vendas de novos planos de
celular em todo o país, que afetou as operadoras que apresentavam a pior
qualidade de serviço por Estado. No seu entendimento, a medida cautelar, que
prevê a suspensão da venda de serviços, não é nova. Ele lembrou que, em 2009, o
órgão proibiu em São Paulo a comercialização do Speedy, plano de banda larga da
Telefônica. Segundo ele, o serviço contou, posteriormente, com uma "melhora
razoável".
Em entrevista, o presidente da Anatel disse que não teme a proposta
apresentada pelo deputado Nelson Marchezan (PSDB-RS) para avaliar, com o
apoio do Tribunal de Contas da União (TCU), a eficácia de resoluções e
procedimentos de fiscalização da agência. "Isso não preocupa porque estamos
sempre trabalhando com informações dos órgãos de controle", afirmou.
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STJ libera tarifa que BC considera abusiva
Correio Braziliense : 31/10/2012

Superior Tribunal de Justiça decide que bancos podem cobrar taxas de
cadastro e de abertura de crédito, que chegam a R$ 1 mil
Os consumidores sofreram uma grande derrota no Superior Tribunal de
Justiça (STJ). A Segunda Seção da Corte decidiu, em julgamento no último dia 10,
que os bancos e financeiras podem cobrar a famosa taxa de cadastro ou de
abertura de crédito, conhecida como TAC, nos contratos de empréstimos pessoais,
incluindo os consignados e financiamentos de veículos. Esse encargo pode chegar
a R$ 1 mil, mas os valores mais comuns são entre R$ 500 ou R$ 550. O tribunal
também considerou legal a tarifa pela emissão de boleto bancário (TEC), em geral
de R$ 25 por mês.
Dos sete ministros da Segunda Seção que participaram do julgamento,
somente Paulo de Tarso Sanseverino e Nancy Andrighi foram contra. A decisão
uniformiza o entendimento da questão dentro do STJ, pois a Segunda Turma —
hierarquicamente abaixo da Seção — considerava abusivas as duas taxas, e a
Terceira Turma, legais. A Segunda Seção reúne os dois colegiados, que tratam de
Direito Privado. Esse entendimento do STJ, porém, se aplica apenas aos contratos
assinados até 6 de dezembro de 2007, quando havia norma do Conselho
Monetário Nacional (CMN), permitindo a cobrança da TAC, ou até 26 de março de
2009, no caso de questionamento da taxa de emissão do boleto, data em que esse
encargo passou a ser proibido.
Porém, quase todos os tribunais de segunda instância do país entendem
que elas são ilegais, mesmo para os contratos antigos. O processo analisado,
envolvendo um cliente do Rio Grande do Sul que financiou um carro pelo Banco
Volkswagen, envolve empréstimo contraído em 2006. O Tribunal de Justiça gaúcho
deu ganho de causa ao consumidor. O banco recorreu então ao STJ. Desde 7 de
dezembro de 2007, a cobrança da TAC foi proibida pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) por meio da Resolução 3.518.
A decisão foi tomada pelo órgão regulador do sistema financeiro — do qual
fazem parte o presidente do BC e os ministros da Fazenda e do Planejamento —
justamente porque todos os tribunais nos estados vinham derrubando a resolução
anterior que permitia a cobrança. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT)
tem jurisprudência consolidada em relação à ilegalidade da TAC e da taxa de
emissão de boleto, por contrariar o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que
se sobrepõe a normas do BC.
Transparência
Favorável no caso aos bancos, a relatora do processo, ministra Isabel Galotti,
justificou, durante o julgamento, que a cobrança separada das duas tarifas, sem
estar incluída na taxa de juros pactuada, atende ao "princípio da transparência e
informação", desde que previstas em contrato. Para o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, que foi voto vencido no julgamento, ocorre justamente o contrário.
A prática, argumentou, viola o princípio da boa-fé, já que dificulta o acesso à
plena informação. As "taxas induziriam o consumidor em erro", pois, "comparando
os juros, poderia concluir pela conveniência de contrair determinado empréstimo,
sem saber que, ao final, seu dispêndio financeiro seria maior". Ou seja, as duas
tarifas mascaram a real taxa de juros cobrada do consumidor.
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Com entendimento igual ao do colega Sanseverino, a ministra Nancy
Andrighi destacou ainda que a própria autoridade reguladora do mercado financeiro
(o CMN) reconheceu o abuso da cobrança, quando editou norma proibindo a
prática. Para ela, as taxas são cobranças impostas sem um serviço prestado em
contrapartida. Destinam-se, em verdade, "a cobrir custos da instituição financeira
com o empréstimo".
A gerente jurídica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec),
Maria Elisa Novais, concorda que os juros fixados pelo banco embutem todos os
seus custos para oferecer o produto — no caso o empréstimo. Assim, a TAC não
tem outro objetivo senão dificultar a identificação e a comparação pelo consumidor
dos encargos cobrados. "A instituição tapeia o cliente quando anuncia uma taxa de
juros e cobra outra maior na prática", afirma.
Nova norma
Por pressão dos bancos, o governo aliviou, a partir de 26 de novembro de
2010, a proibição em relação à TAC. A Resolução 3.919 do CMN passou a permitir
a cobrança de tarifa para "confecção de cadastro para início de relacionamento",
que engloba a realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito ou
acesso à base de dados cadastrais do cliente. O STJ, no entanto, não se
manifestou no caso de contratos posteriores à Resolução nº 3.919.
A consulta aos cadastros do SPC/Serasa tem custo, mas é baixo, não passa
de R$ 10 por CPF. Os dados sobre os empréstimos já contraídos pelos clientes
são disponibilizados pelo Banco Central às instituições financeiras. Por isso, não se
justificam taxas elevadas, acima de R$ 100, para averiguação desse cadastro,
segundo os órgãos de defesa do consumidor. Os bancos públicos cobram em torno
de R$ 30 para isso.
» Debate no Legislativo
A preocupação com a cobrança abusiva de juros e tarifas bancárias chegou
ao Congresso Nacional. Foi aprovado ontem na Subcomissão Especial de Tarifas e
Taxas Bancárias da Câmara dos Deputados um requerimento para realização de
audiências públicas com representantes do governo e das instituições financeiras,
para esclarecimento das taxas cobradas dos consumidores. Segundo o deputado
Chico Lopes (PCdoB – CE), autor do pedido, quando os juros da economia baixam,
os bancos aumentam as tarifas para manter o lucro alto. Agora, o requerimento
será analisado pela Comissão de Comissão de Defesa do Consumidor, à qual a
subcomissão está vinculada. Não há data prevista para isso.
»DPVATparcelado
O seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) vai poder ser pago em parcelas por todos
os brasileiros a partir de 2013. A mudança foi publicada ontem, no Diário Oficial da
União, em decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff. Segundo o texto, o
fracionamento não poderá ser feito, no entanto, no primeiro licenciamento do
veículo. Até então, o parcelamento era facultativo, e a decisão cabia a cada estado.
Criado em 1974, o DPVAT é usado para apoiar vítimas de acidentes de trânsito e
seus herdeiros, no caso de morte. O recolhimento dele é anual e obrigatório para
todos os proprietários de veículos. De acordo com a seguradora Líder, só no
primeiro semestre deste ano, 32 milhões de pessoas pagaram o seguro obrigatório.
A arrecadação no período foi de R$ 4,273 bilhões.
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Deputado reforça campanha de pressão ao TCU sobre conta de luz
Folha de São Paulo: 09/11/2012
O deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) reforçou a campanha iniciada
por instituições de defesa do consumidor -como Procon, Idec e Proteste- que tenta
pressionar o TCU (Tribunal de Contas da União) a defender a devolução do
dinheiro cobrado indevidamente pelas concessionárias de energia elétrica.
Fonte protocolou ofício endereçado ao ministro do TCU Raimundo Carneiro,
pedindo uma revisão do voto dele no caso da conta de luz. Segundo o deputado, a
avaliação do ministro de que o TCU não tem competência para intervir na relação
entre consumidores e concessionárias de energia é equivocada.
A cobrança indevida, revelada pela Folha, ocorreu durante pelo menos sete
anos, entre 2002 e 2009. Um erro na metodologia de cálculo do reajuste gerava
uma receita adicional para as distribuidoras.
Acórdão do próprio TCU alertou a Aneel sobre a falha e indicou um prejuízo
de aproximadamente R$ 7 bilhões. A agência reguladora sabia do problema dois
anos antes. A correção só foi feita após a revelação do erro, em fevereiro de 2010.

A culpa é do consumidor
Correio Braziliense: 29/11/2012
Tanto o ministro da Secretaria de Aviação Civil quanto o presidente da Gol
dizem que os preços abusivos das passagens neste fim de ano são normais.
Segundo eles, os valores punem os que deixaram para comprar bilhetes em cima
da hora»
Não adianta reclamar. Foi esse o recado enviado ontem aos consumidores
pelo ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Wagner Bittencourt, e pelo
presidente da Gol, Paulo Sérgio Kakinoff. Segundo eles, quem deixou para
comprar passagens aéreas das viagens de fim de ano terá de arcar com preços
elevadíssimos. Por ser um período muito concorrido, em que a procura supera a
oferta de assentos nos aviões, as empresas se sentem confortáveis para cobrar o
que quiserem. Como mostrou ontem o Correio, os bilhetes de ida e volta de Brasília
para Fortaleza e Recife custam mais de R$ 5 mil, mais que para Londres, Paris e
Nova York.
Logo depois de deixar o encontro com Bittencourt, ao qual explicou os
motivos que levaram a Gol a tirar a Webjet do mercado, aumentando a
concentração no setor aéreo, Kakinoff foi taxativo e assegurou que o sistema de
tarifas em vigor não apresenta problemas e os preços não são abusivos. “Esse
modelo é o mesmo estabelecido no mundo inteiro e nós oferecemos ao consumidor
a possibilidade de encontrar passagens em patamares extremamente acessíveis,
desde que compradas com muita antecedência. À medida que a procura cresce e a
data se aproxima, obviamente as tarifas são reajustadas”, afirmou.
Alta temporada
Na avaliação do ministro, que andou fragilizado no cargo depois de falhas na
privatização dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas, os consumidores
têm que levar em consideração que, entre 2002 e 2011, o valor médio dos bilhetes
caiu 43%, ao mesmo tempo que a procura aumentou 200%. Ele ressaltou ainda
que é natural o aumento de preços perto de datas comemorativas e na alta
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temporada. “É evidente que os preços variam, dependendo da antecedência e da
época do ano em que se compra o bilhete. Existe a preocupação de olhar o
mercado e fiscalizar, mas temos que observar que a regra do setor é a de preços
livres”, afirmou. Ele só esqueceu de dizer que, logo depois do fechamento da
Webjet, na sexta-feira passada, a Gol reajustou as passagens em até 311%,
conforme levantamento do Sindicato Nacional dos Aeronautas.
O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Marcelo
Guaranys, que participou do encontro, saiu pelas portas dos fundos e não deu
explicações, mesmo o órgão sendo o responsável por regular e fiscalizar o
mercado. Kakinoff, questionado sobre os possíveis transtornos dos passageiros
que estão com viagens marcadas pela Webjet, afirmou que a Gol tem capacidade
para atender, com folga, os clientes da empresa fechada.
Fim da Webjet é irreversível
Apesar das críticas de que o país caminha para um perigoso processo de
concentração no setor aéreo, o presidente da Gol, Paulo Sérgio Kakinoff, afirmou
ontem, após reunião com o ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Wagner
Bittencourt, que não há a menor possibilidade de a empresa reverter o processo de
extinção da Webjet anunciado na última sexta feira. A decisão, que veio
acompanhada da demissão de 850 empregados da companhia extinta, é justificada
pela crise do segmento e pelo alto preço dos combustíveis.
Segundo a Gol, a aviação registrou, nos nove primeiros meses do ano, o
pior resultado da sua história. “Acumulamos um prejuízo no período de cerca de R$
1 bilhão. A frota da Webjet era composta por equipamentos antigos que
consomem, em média, 28% a mais de combustível. Considerando que o atual
preço desse item representa aproximadamente 45% dos custos da aviação, não há
nenhuma possibilidade de reverter a decisão, que teve um aspecto técnico”, disse
Kakinoff.
Aprovada em 10 de outubro deste ano pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), órgão vinculado ao Ministério da Justiça, a compra da
Webjet pela Gol e a consequente extinção da antiga concorrente estão na mira do
governo. Por suspeitar de irregularidades e de “canibalismo”, o Ministério Público
Federal (MPF) requisitou à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) e à Gol
informações sobre o fim das operações da Webjet, que tinha como política oferecer
preços abaixo do mercado à clientela.
Ministério Público
No ofício enviado à Gol, o MPF pede que a empresa detalhe as razões para
o encerramento das atividades da Webjet. Além disso, a companhia, que teve
como um de seus fundadores o empresário Nenê Constantino, terá de informar o
total de funcionários dispensados, entre outros dados. Para a Anac, o MPF
requisitou informações sobre as rotas realizadas pela Webjet nos seus últimos 30
dias de funcionamento e informações de como a Gol pretende manter a operação
nesses destinos.
Considerada como predatória por analistas e pelo Sindicato Nacional dos
Aeronautas (SNA), a compra da Webjet e sua consequente extinção do mercado
não geram um problema concorrencial na visão do governo. “A Webjet tinha uma
participação muito pequena no mercado. Ainda temos quatro empresas atuando e
existe competição entre elas, o que tem permitido à população ter acesso a um
serviço melhor, por um preço menos elevado”, afirmou o ministro da Secretaria de
Aviação Civil.
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