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Os 28 anos
do Código de

Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do 

Consumidor acabou de 

completar 28 anos

As conquistas são inúme-
ras e inquestionáveis 
do ponto de vista de 

proteção e defesa dos consu-
midores, não cabendo num 
artigo a menção de todos os 
benefícios. Sancionado em 11 
de Setembro de 1990, o Código 
entrou em vigor 180 dias após 
a sua publicação, para que as 
empresas, os fornecedores 
e os prestadores de serviços 
pudessem se adaptar às novas 
regras, então revolucionárias. 

A partir de então, pode-se 
afi rmar com total segurança 
que essa foi a lei que mais 
infl uenciou a vida de todos os 
cidadãos brasileiros, simples-
mente porque “pegou”, como 
diz o povo. É o único diploma 
legal que está à venda em 
qualquer banca de revistas do 
país. apesar da Constituição 
Federal ser superior, o CDC 
é a lei mais invocada pela 
população e considerado um 
dos mais avançados do mundo 
e é usado como modelo para 
países desenvolvidos. 

Entre as principais conquis-
tas, nesses 28 anos de vigência, 
são: a proteção contra a publi-
cidade enganosa, a inversão 
do ônus da prova ao cliente, a 
reparação por danos morais, 
o direito de arrependimento 
das compras e a anulação de 
cláusulas abusivas. É lógico 
que necessita de atualizações, 
porque a sociedade é dinâmica 
e surgem novas tecnologias 
que afetam as relações de 
consumo. 

Quem se preocupa com os 
consumidores, se preocupa 
com os vulneráveis, o elo 
mais fraco da sociedade de 

consumo. Infelizmente, os 
temas mais relevantes para 
o consumidor, apresentaram 
retrocessos nos últimos anos, 
como as agências reguladoras 
(ANEEL, ANAC, ANS, ANA, 
ANATEL) e os planos de saúde.

As agências reguladoras 
foram criadas para fi scalizar, 
regulamentar e multar em-
presas concessionárias de 
serviços públicos. Na prática, 
estão longe de realizar suas 
atribuições e viraram moeda de 
troca política. Hoje, os nomes 
indicados por partidos domi-
nam os cargos de comando das 
agências reguladoras. O pior 
de tudo é que, muitas vezes, 
atuam na defesa dos interesses 
das empresas, ao invés de lutar 
pelos consumidores.

Outro exemplo de retrocesso 
nos direitos do consumidor é 
a atuação da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
no que diz respeito ao aumen-
to dos valores dos planos de 
saúde e da permissão de novas 
regras sobre franquia e copar-
ticipação. Por causa da crise, 
os planos de saúde perderam 
mais de 3 milhões de usuários 
em 3 anos. O custo desse ser-
viço onera percentualmente 
cada vez mais o orçamento das 
famílias brasileiras e o peso 
está se tornando insustentável. 

São muitos e signifi cativos 
avanços para o consumidor, 
mas usando o artigo 30 do Có-
digo de Defesa do Consumidor, 
que prega como a publicidade 
integra o contrato entre as par-
tes e se torna uma obrigação. 

Nossa sociedade seria ex-
tremamente diferente se o 
cidadão/contribuinte/eleitor/
consumidor exigisse o cum-
primento de todos os direitos.

(*) - É advogado especialista em 
Direito do Consumidor.

Sérgio Tannuri (*)

Juiz federal Sérgio Moro.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, 
propôs ontem (12) a assinatura de um 
tratado de paz “sem condições prelimi-
nares” com o Japão, referente à disputa 
entre os dois países por quatro das 56 
ilhas do arquipélago das Curilas, entre o 
leste russo e o norte japonês.

“Vamos fi rmar um acordo de paz não 
agora, mas até o fi nal do ano e sem pré-
-condições. Depois, continuaremos a 
tratar das questões controversas como 
amigos, baseando-nos no tratado de paz”, 
disse o mandatário russo, que participou 
do Fórum Econômico Oriental, realizado 

em Vladivostok, no leste russo. O primeiro-
-ministro japonês, Shinzo Abe, sorriu após 
a declaração e pediu aplausos a Putin, mas 
ainda não apresentou uma resposta ofi cial 
ao líder do país vizinho.

O arquipélago vulcânico, chamado pelo 
japoneses de “territórios do norte”, é alvo de 

disputa desde o fi m da Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945), quando os russos anexaram 
as ilhas antes dominadas por Tóquio. Durante 
os mais de 70 anos de negociações, o Japão 
chegou a propor que a região se tornasse 
território de jurisdição econômica mista, mas 
os diálogos não obtiveram avanço (ANSA).
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O juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, 
determinou o bloqueio de R$ 
50 milhões em bens de cinco 
alvos da Operação Piloto, 53ª 
fase da Lava Jato. Na operação, 
que investiga o envolvimento 
de funcionários públicos e 
empresários com a empreiteira 
Odebrecht no favorecimento de 
licitação para obras na rodovia 
estadual PR-323, foram presos 
Deonilson Roldo, ex-chefe de 
gabinete do ex-governador 
Beto Richa; Jorge Theodócio 
Atherino, empresário apontado 
como operador fi nanceiro do 
ex-governador, e Tiago Cor-
reia Adriano Rocha, indicado 
como operador fi nanceiro de 
Atherino.

Na mesma decisão em que 
autorizou a prisão, Moro de-
terminou o bloqueio de R$ 10 
milhões de cada um dos cinco 
alvos da operação, somando 
o valor de R$ 50 milhões. 
Além de Roldo e Atherino, 
foram confiscados bens nas 
contas das empresas Start 
Agência de Notícia e RF Par-
tipações, bem como de Flora 
Leito Atherino, “já que há 
suspeita de que a conta seja 

Proposta em análise na 
Câmara determina o repasse 
automático para os fundos 
de saúde dos percentuais 
mínimos de investimento na 
área a cargo de estados e 
municípios. A proposta, da 
deputada Carmen Zanotto 
(PPS-SC), determina que os 
recursos deverão ser coloca-
dos diretamente à disposição 
dos fundos de saúde, em conta 
bancária de movimentação 
exclusiva até o dia 10 de cada 
mês. Estabelece ainda que 
constitui crime de responsa-
bilidade do governador ou do 
prefeito deixar de efetuar os 
repasses na forma e nos prazos 
defi nidos.

Segundo a deputada, o obje-
tivo é evitar que gestores pú-
blicos se valham de manobras 
contábeis para não cumprir 
os percentuais mínimos de 
investimento em saúde pre-
vistos. “Queremos garantir a 
regularidade dos fl uxos de pa-
gamentos necessários à manu-
tenção dos serviços essenciais 
e permitir a execução de uma 
programação mais previsível 
e consequente”, disse. Uma 
das manobras consiste em 

Carmem Zanotto: proposta quer evitar manobras contábeis.

Projeto permite 
penhora de 
website de 
devedor

A Câmara analisa o projeto 
do deputado Augusto Carva-
lho (SD-DF), que permite a 
penhora de website e outros 
bens intangíveis relacionados 
com o comércio eletrônico. 
O parlamentar cita decisão 
recente do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) que de-
terminou a penhora do domínio 
na internet de um devedor. A 
ideia dele é incorporar à lei o 
entendimento mais atualizado 
da jurisprudência sobre o tema.

“Em caso de execução judi-
cial de crédito, seja civil, traba-
lhista ou fi scal, se a devedora 
não pagar ou não indicar bens 
sufi cientes à garantia do débito, 
a empresa estará sujeita à pe-
nhora de bens intangíveis, como 
o estabelecimento comercial ou 
o domínio na internet [websi-
te]”, disse. 

O projeto acrescenta o item 
13 ao texto da lei: website e 
outros bens intangíveis re-
lacionados com o comércio 
eletrônico. A proposta será 
analisada conclusivamente pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

O tema também tem mo-
tivado a preocupação 
de muitos senadores. 

Depois de conseguir 27 assi-
naturas, a senadora Lídice da 
Mata (PSB-BA) apresentou o 
requerimento para a criação 
da CPI dos Planos de Saúde. 
O requerimento de criação foi 
lido em Plenário no dia 11 de 
julho, mas a comissão ainda não 
foi instalada.

Lídice cobrou dos líderes a 
indicação dos membros para 
a CPI. Ela chegou a pedir ao 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, que faça a indicação de 
ofício, se os líderes não o fi ze-
rem. A ideia da senadora é que a 
CPI seja instalada já no início de 
outubro, logo após o primeiro 
turno das eleições. Na mesma 
linha, o senador Hélio José 
(Pros-DF) também defendeu 
o início dos trabalhos da CPI e 
pediu que os líderes indiquem 
os membros da comissão. Para 
o senador, o trabalho da CPI 

A população tem demonstrado muita preocupação com os 

aumentos de preço das operadoras de planos de saúde.

Os programas de mestrado 
poderão ter disciplinas espe-
cífi cas e obrigatórias para a 
formação de docentes de ensino 
superior. É o que estabelece 
o projeto que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da educação 
nacional. A intenção é possibili-
tar a capacitação pedagógica de 
futuros professores por meio da 
preparação formal. A matéria 
foi aprovada na Comissão de 
Educação e aguarda delibera-
ção em Plenário.

A proposta, do ex-senador 
Cyro Miranda, prevê que a 
formação para a docência na 
educação superior fosse o ob-
jetivo principal dos programas 
de mestrado. Mas o relator, 
senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB) alterou o texto para 
que a formação para a docência 
seja apenas componente inte-
grante dos cursos de mestrado. 
“Nem todos os que almejam 
uma carreira de pesquisador 
estão voltados para o magisté-
rio, direcionando-se a empresas 
de ponta, institutos de pesquisa 
e outros setores de inovação 
científi co-tecnológica”, argu-

mentou.
Apesar da alteração o relator 

concordou que é preciso in-
vestir na formação do docente 
para além de sua preparação 
científi ca como pesquisador. 
Sugere que as cadeiras didá-
tico-pedagógicas, monitorias, 
práticas supervisionadas ou 
outras iniciativas de formação 
para a docência sejam obriga-
tórias nos programas de mes-
trado, mas não o foco destes. 
Também determina que o di-
ploma de mestre seja requisito 
mínimo exigido em concursos 
de ingresso para as carreiras 
de docentes com atuação ex-
clusiva na educação superior 
das instituições públicas.

A norma, oriunda de MP do 
governo, estabelece a exigência 
de doutorado para ingresso na 
carreira de professor universi-
tário. Por conta das divergên-
cias entre o projeto aprovado 
na Comissão de Educação e 
a nova legislação, o recurso 
apresentado sugere o debate 
em Plenário sobre a continui-
dade ou não da tramitação do 
projeto (Ag.Senado).

Recurso apresentado sugere o debate em Plenário sobre a 

continuidade ou não da tramitação do projeto.

Mudança nas regras 
de prescrição da pena 

O Código Penal poderá ser modi-
fi cado para se restringirem as pos-
sibilidades de prescrição (extinção 
da punição) de atos criminosos. 
A lógica que move essa mudança, 
que tramita na Comissão de Cons-
tituição e Justiça doSenado, é o 
combate à impunidade. Com esse 
objetivo, o projeto modifi ca dispo-
sitivos que regulam a prescrição 
criminal, seja de penas privativas 
de liberdade, seja de multa. 

Do senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), a proposta recebeu pa-
recer favorável, com duas emendas 
do relator, senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES). Uma das mudanças 
propostas é a de aumentar em um 
terço (30%) o prazo de prescrição 
das penas restritivas de direito nos 
casos de crime hediondo, lavagem 
de dinheiro, improbidade admi-
nistrativa ou crime praticado por 
milícia, associação ou organização 
criminosa. O endurecimento dessa 
regra também seria aplicada para 
condenados reincidentes.

“Não há como negar que um dos 
maiores fatores de impunidade no 
Brasil decorre desse modo de cál-
culo de prescrição. O Parlamento 
brasileiro deve assumir a postura 
bastante clara de que não mais 
concorda com o entendimento 
de que as punições corretamente 
aplicadas não sejam cumpridas 
em decorrência de um modo de 
cálculo de prescrição que gera 
impunidade”, defende Randolfe 
na justifi cação do projeto.

Ferraço também avalia a apro-
vação do projeto como uma 
importante ação no combate à 
impunidade. E isso seria possível, 
conforme pontuou o relator, ao 
se restringirem as chances de um 
investigado ou acusado lançar mão 
dos inúmeros recursos disponíveis 
para retardar o trânsito em julgado 
da sentença condenatória. Se não 
houver recurso para votação pelo 
Plenário, o projeto será enviado, em 
seguida, à Câmara (Ag.Senado).
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Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Senadores cobram instalação 
da CPI dos Planos de Saúde

Os constantes reajustes dos planos de saúde têm sido motivo de protestos de vários consumidores
no Brasil”. 

A senadora considera essa a 
maior importância dessa CPI. 
“Vamos investigar esse mistério 
dos planos de saúde no Brasil, 
com muita gente enriquecendo 
e pouca gente tendo acesso 
à saúde de qualidade”, disse 
Lídice. Conforme seu relato, 
os usuários têm sido surpre-
endidos por reajustes acima 
dos índices de infl ação. Lídice 
também tem criticado a atuação 
da agência, que estaria benefi -
ciando mais os interesses das 
operadoras do que os direitos 
dos consumidores. 

Segundo a senadora, o consu-
midor acaba obrigado a recorrer 
à Justiça para ter o seu direito 
garantido. A CPI será composta 
por 11 membros titulares e 6 
suplentes e funcionará pelo 
prazo de 180 dias prorrogáveis.  
O objetivo da comissão é inves-
tigar os reajustes de preços dos 
planos de saúde autorizados 
pela ANS (Ag.Senado).

vai ser importante para buscar 
mais transparência por parte 
das operadoras dos planos de 
saúde.

De acordo com Lídice da 
Mata, a população tem de-
monstrado muita preocupação 
com os aumentos de preço das 
operadoras de planos de saúde. 

Ela disse que, principalmente 
agora durante o período elei-
toral, muitos eleitores a têm 
procurado para reclamar da 
situação. As pessoas questio-
nam “como é possível continuar 
essa política de preços, quem 
é que pode fi scalizar e quem é 
que regula os preços dos plano 

Proposta propõe repasse 
automático para fundos de saúde

incluir gastos estranhos à saúde 
para simular o cumprimento da 
obrigação de investir o mínimo 
constitucional. 

“Além da crônica insufi ci-
ência de recursos destinados 
à área, sua disponibilização 
se efetua de forma aleatória 
e, muitas vezes, depende de 
fatores de natureza política e 
partidária”, disse. A Emenda 
29, no caso dos estados, fi xou 
a obrigatoriedade de aplicação 
do percentual mínimo de 12% 
do orçamento em ações e ser-
viços de saúde pública, como 
atendimentos de urgência e 

emergência, investimentos 
em equipamentos e obras nas 
unidades de saúde, acesso a 
medicamentos e implantação 
de leitos. 

No caso dos municípios, o 
percentual mínimo é de 15%. 
A proposta será inicialmente 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça quanto 
a seus aspectos constitucio-
nais, jurídicos e de técnica 
legislativa. Se admitida, será 
examinada por uma comissão 
especial e posteriormente 
votada em dois turnos pelo 
Plenário (Ag.Câmara).

Moro ordena bloqueio de R$ 50 mi 
de envolvidos na Operação Piloto

utilizada por Jorge Theodócio 
Atherino”.

Segundo o MPF, Roldo teria 
recebido R$ 4 milhões de propi-
na para benefi ciar a Odebrecht 
na licitação de um trecho da 
duplicação da PR-323. Moro 
justifi ca o valor mais alto no 
bloqueio, por considerar “não 
só o montante da suposta vanta-
gem indevida, mas igualmente o 
volume de operações suspeitas 
de lavagem e que são substan-
cialmente maiores”.

“Observo que a medida ora 
determinada apenas gera o blo-
queio do saldo do dia constante 

nas contas ou nos investimen-
tos, não impedindo, portanto, 
continuidade das atividades 
econômicas dos investigados. 
No caso das pessoas físicas, 
caso haja bloqueio de valores 
atinentes a salários, promove-
rei, mediante requerimento, 
a liberação”, ressalvou Moro. 
Beto Richa, candidato a uma 
vaga no Senado, também foi 
preso no âmbito da Operação 
Radiopatrulha, que investiga 
irregularidades no programa 
Patrulha do Campo, lançado 
por seu governo entre os anos 
2012 e 2014 (ABr).

Formação de docentes 
em cursos de mestrado

Putin propõe tratado de paz com o Japão sobre Ilhas Curilas


