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MALA DIRETA

■ Reclamações devem ser
encaminhadas pelo
http://oglobo.globo.com/servicos-
/defesa_consumidor/defesa-
_consumidor_1.asp ou no site do
jornal, www.oglobo.com.br, no
ícone “Defesa do Consumidor”.
Por carta, as queixas devem ser
enviadas para Rua Irineu
Marinho 70, 3o- andar, Centro,
CEP 20230-023 ou pelo fax: (21)
2534-5162. É preciso informar
endereço e telefone do
consumidor e da empresa.

DEFESA DO CONSUMIDOR
ONDE RECLAMAR • O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) funciona das 8h às 18h, na Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Edifício Sede - Sala 520, CEP: 70064-900, Brasília (DF). Informações: www.mj.gov.br/dpdc ou dpdc@mj.gov.br

Comércio eletrônico pode ter nova regras
Especialistas defendem mudanças no Código, que incluem proteção a superendividados e maior poder a Procons
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GUILHERME MARTINS fala

sobre a responsabilidade

dos provedores de acesso à

internet. E à mesa, os

diretores do Brasilcon

Leonardo Bessa, José

Augusto Perez e Bruno

Mirage, concordam sobre

os riscos do cadastro

positivo para o consumidor

Nadja Sampaio

Enviada especial

● JUIZ DE FORA (MG). Há necessidade
de mudanças no Código de Defesa do
Consumidor (CDC) que abordem te-
mas novos como comércio eletrônico,
superendividamento, utilização de
banco de dados e fortalecimento dos
Procons. Esta foi a opinião dominante
dos participantes do Ciclo Nacional de
Debates sobre a Atualização do CDC,
que terminou na última sexta-feira em
Juiz de Fora (MG), e foi promovido
pelo Instituto Brasileiro de Política e
Direito do Consumidor (Brasilcon), o
Procon e a Promotoria de Justiça de
Juiz de Fora. Apesar de haver uma
confiança na comissão, criada no Se-
nado, para estudar a alteração do
código, existe também um temor geral
devido ao risco de as novas propostas
receberem emendas no Congresso
que descaracterizem o CDC atual, con-
siderado uma das melhores leis do
mundo na área de consumo.

Entre os pontos considerados fun-
damentais e que deverão constar do
Código estão o dever de esclarecer e a
garantia do entendimento da infor-
mação; a boa fé e transparência na
pré-contratação; a nova vulnerabili-
dade do consumidor no uso da in-
ternet; a maior participação das clas-
ses C e D no mercado de consumo e
no oferecimento de crédito; a ne-
cessidade de se reforçar os princípios
da confiança e da ética nas relações
de consumo e a aplicação de multa
civil para inibir as lesões coletivas.

Provedores deverão ser
responsabilizados por seu serviço

No painel sobre o comércio virtual, o
promotor Guilherme Martins, especia-
lista no tema, apresentou as propostas
de modificações que serão enviadas ao
Senado pelo Instituto dos Advogados
do Brasil (IAB). Entre elas, ressaltou
que os provedores — de conteúdo, de
acesso, de hospedagem, de correio
eletrônico e de backbone — intervêm
na comunicação, escolhendo ou mo-
dificando o conteúdo ou selecionando
o destinatário e, portanto, devem res-
ponder pelos serviços e os prejuízos
causados pela sua má prestação:

— O provedor é responsável,
pois, ainda que indiretamente, é re-
munerado. Será responsável se tiver
conhecimento da ilicitude de uma
informação e não retirar ou impos-
sibilitar o acesso ao conhecimento
desta ilicitude.

Outra sugestão é que a lei brasileira
poderá ser aplicada aos contratos in-
ternacionais firmados por meio da in-
ternet quando o consumidor for do-
miciliado no Brasil e não houver outra
legislação que lhe seja mais benéfica. E
das ofertas eletrônicas deverão cons-
tar nome, endereço físico e telefone de
todos os fornecedores em todas as
comunicações comerciais e publicitá-
rias, assim como o consumidor deverá
ter o direito de dizer que não quer mais
receber ofertas semelhantes.

No painel sobre a medida provisória
que institui o cadastro positivo, e está
na mesa da presidente Dilma Rousseff

para sanção, os diretores do Brasilcon
Leonardo Bessa, José Augusto Perez e
Bruno Mirage concordam nos pontos
de maior risco para o consumidor:

— No CDC, os dados negativos do
consumidor só podem ficar nos ban-
cos por cinco anos; pela MP, as in-
formações poderão permanecer 15
anos no cadastro. E o consumidor só
terá direito a saber sobre seus dados,
gratuitamente, de quatro em quatro
meses, o que também é um retrocesso
comrelaçãoaoCDC.Tambémhásérias
dúvidas de que o consumidor não seja
obrigado a assinar a autorização para
entrar no cadastro para ter direito a um
crédito, mesmo que a lei não diga isso
— observou Mirage.

Para Leonardo Bessa, o cadastro
positivo seria criado de qualquer
maneira e hoje, com a internet, é
muito difícil garantir privacidade
dos dados pessoais:

— Sempre há risco, mas é melhor
ter uma lei do que o consumidor
ficar completamente desprotegido.

Karen Rick Bertoncello, juíza do Rio
Grande do Sul e especialista em su-
perendividamento, diz que a modi-
ficação do CDC deveria prever o dever
de renegociação no caso de supe-
rendividamento para garantir um per-
centual de subsistência e a possibi-
lidade de o consumidor não ter o
crédito consignado descontado em fo-
lha. Ela salientou os pontos do ante-
projeto de lei que preveem a nego-
ciação conjunta com todos os credores
e que o acordo feito na reunião de
conciliação nos órgãos de defesa possa
ser homologado pela Justiça:

— Os bancos preferem que o
acordo seja feito pela arbitragem e
as instituições financeiras pagariam
o árbitro, mas não consideramos
esta forma a mais imparcial.

Karen também ressalta as puni-
ções para quem oferece crédito a
quem já está endividado:

— As sanções vão da perda dos
juros remuneratórios e moratórios
até o perdão da dívida.

O presidente do Brasilcon, Héctor
Santana Valverde, destacou as al-
terações no Código que permitiriam
um fortalecimento dos Procons:

— Queremos que haja vinculação
das agências reguladoras ao sistema
nacional de defesa do consumidor, na
qual as agências cumpram o papel de
representante do Estado na proteção
do consumidor. Também queremos
que os Procons se tornem autarquias,
com autonomia administrativa, finan-
ceira e técnica, para não politizar o
órgão.E,porúltimo,queremosalterara
lei processual para que a audiência no
Procon tenha validade de conciliação
na Justiça, agilizando o sistema. ■

Valor diferente
do combinado
Sou cliente do Citi desde o ano
passado. No ato da abertura da
conta, fui informado de que a tarifa
de manutenção seria de R$ 18,
devido a um convênio que teriam
com a empresa na qual trabalho.
Desde então, tenho sido cobrado em
R$ 43 e sou obrigado a ficar pe-
dindo estorno da diferença todos os
meses. Além da demora no estorno,
não há solução para o problema.

JACSON DE SOUZA
Rio

● A Ouvidoria do Citi informa que
contatou o leitor e que seu ca-
dastro seria regularizado em 1o- de
junho, com os estornos.

Sem produto
e sem contato
Efetuei duas compras no site Pri-
valia. Na primeira, escolhi uma
saia e me foi entregue uma ber-
muda. Na segunda, foi-me enviado
um par de tênis totalmente di-
ferente do modelo escolhido. O site
dá sete dias para troca ou re-
clamação, mas passei quase todo
esse tempo procurando um link que
me levasse a ter contato com a
empresa, sem sucesso. Os dois
links que encontrei eram para pro-
blemas técnicos e interessados em
trabalhar na empresa. O prazo se
extingue e, apesar de todas as
tentativas, não obtive sucesso.

VIVIAN ALMEIDA
Itatiaia, RJ

● A Privalia lamenta o ocorrido e
informa que o caso foi solucionado.

Recusada sem
explicação
Fui fazer uma compra no Sam’s
Club, que só aceita o cartão de
crédito Hipercard. Sempre pago no
débito, mas, como iria comprar um
eletrônico de R$ 2 mil, escolhi o
crédito. Dirigi-me à cabine da Hi-
percard e preenchi a proposta, com
todos os dados, incluindo renda,

emprego etc. No fim de tudo, minha
proposta não foi aceita por “regime
interno” ou algo parecido. Fiquei
imensamente constrangida, pois te-
nho vários cartões e não entendi o
porquê de a Hipercard recusar a
proposta. No dia seguinte, liguei
para a Hipercard e fiz uma re-
clamação, porém até agora não te-
nho resposta. Liguei para reclamar
da falta de respeito da empresa em
não informar o motivo da recusa, já
que não tenho nome sujo e possuo
renda comprovada. O que impediria
a proposta de dar certo?

CAROLINA LEAL
São Paulo, SP

● A Ouvidoria do Itaú Unibanco in-
forma que contatou a leitora e es-
clareceu a questão. A instituição diz
ter identificado que a proposta pre-
enchida inicialmente no estabele-
cimento citado foi negada porque a
leitora não atingiu a pontuação ne-
cessária para a adesão ao cartão. O
Itaú Unibanco acrescenta que a não
aceitação da proposta de adesão,
contudo, não configura a existência
de informações desfavoráveis em
nome da leitora, mas sim que, após
análise de diversos fatores, inclusive
de mercado, no momento não foi
possível aprovar a emissão do car-
tão, o que poderá ser revisto fu-
turamente. O banco ressalta ainda
que a negativa para a aquisição de
um cartão não desabona a leitora
junto a outras empresas para a con-
cessão de crédito.

Plano muda
durante contrato
Meu caso não deve ser o único, mas
faço questão de registrar a minha
indignação para que outros consu-
midores possam analisar e verificar
se devem ou não fazer um plano de
celular da TIM. O plano Liberty 100
prometia uso irrestrito em todo ter-
ritório nacional, sem pagamento a
mais por isso. Este plano é ideal para

famílias como a minha, pois minha
mulher é comissária de bordo, sou
militar e meus pais e minhas irmãs
moram em outro estado. A facilidade
prometida era enorme e nos fez
cancelar as outras operadoras e com-
prar aparelhos da TIM e fechar o tal
plano. Contudo, menos de quatro
meses depois do contrato firmado, a
TIM mudou de ideia e passou a
cobrar as ligações recebidas fora do
estado de origem, mas não sem
antes oferecer-me um pacote, que
custava aproximadamente R$ 20
por mês, para poder realizar essas
ligações ou mesmo recebê-las. Acre-
dito que é propaganda enganosa.

OSMAR RODRIGUES JUNIOR
Rio

● O Centro de Relacionamento com
o Cliente da TIM informa que entrou
em contato com o leitor e confirmou
a ativação do serviço Liberty Viagem,
gratuito nos primeiros seis meses.
Segundo a TIM, o leitor está ciente de
que, após esse período, haverá co-
brança de R$ 9,90 por mês.

Taxa para
marcar assento
No dia 15 de maio, fui fazer o check-
in para o voo 5777 de Ribeirão Preto
para o Rio de Janeiro e solicitei que,
de preferência, minha poltrona fosse
na janela. A funcionária me disse que
eu deveria ter pago por isso. Quando
solicitei o número da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac) para
reclamações, os atendentes me dis-
seram que não são obrigados a in-
formá-lo. Depois disso, o voo ainda
atrasou 30 minutos e nenhum fun-
cionário se dirigiu até a sala de em-
barque para justificar a demora.

CRISTIAN MESQUITA
Rio

● A Webjet Linhas Aéreas Econô-
micas informa que é esclarecido ao
cliente, no momento da compra,
sobre a opção de escolher seus
assentos, pelo valor de R$ 5. Caso

contrário, diz a empresa, a mar-
cação é aleatória. A companhia
aérea ressalta que está ciente de
que suas explicações não inva-
lidam os inconvenientes mencio-
nados pelo leitor.

Seguro atende
parcialmente
Em 13 de fevereiro, meu carro so-
freu um sinistro, que foi registrado
na SulAmérica, da qual sou se-
gurado há mais de 15 anos. Os
serviços de reparos foram autori-
zados e executados em oficina cre-
denciada pela seguradora. Em 27
de abril, no entanto, a oficina con-
tatou-me informando que o carro
estaria pronto, mas que apresen-
tava defeito no sistema de ar-con-
dicionado — vale dizer que o equi-
pamento funcionava perfeitamente
antes do acidente. De imediato foi
acionada a seguradora, para au-
torização dos reparos no sistema.
Mas, para minha surpresa e in-
satisfação, a seguradora não au-
torizou o reparo, alegando que o
defeito não era proveniente do si-
nistro. O problema não foi detectado
antes, pois havia a impossibilidade
de acionar o motor e, consequen-
temente, o ar-condicionado. Paguei
pelo seguro e não estou sendo aten-
dido em sua plenitude.

CARLOS AFFONSO P.ROCHA
Rio

● A SulAmérica informa que, após
nova análise, decidiu autorizar o re-
paro do sistema de ar-condicionado.

Problema
com garantia
Comprei uma TV LCD Sony Bravia
há um pouco mais de um ano.
Pouco antes do fim da garantia, a
TV apresentou problemas. Levei-a
ao conserto e a recebi um mês
depois, com a garantia de que o

problema estava resolvido. Quinze
dias depois, o problema voltou, no
entanto a garantia havia acabado.
Reclamei com a autorizada e fa-
laram-me para retornar, porque a
garantia da peça cobriria a troca. Já
fazem dois meses que a levei de
volta à autorizada e, até agora, a
única resposta que obtenho é a de
que a Sony não tem a peça e que
provavelmente enviará outra TV.
Até quando terei de esperar?

VANESSA MESQUITA BRAGA
Rio

● A Sony Brasil informa que acor-
dou com a leitora a troca do pro-
duto. A empresa acrescenta que a
leitora está ciente dos prazos e dos
procedimentos.

Cobrança de
ponto extra
Tenho TV por assinatura da Embratel
há um ano e meio e aderi também a
um ponto extra, mais de um ano
atrás. Por esse ponto, recebo a co-
brança mensal de R$ 24,90, sendo
que a Anatel afirmou que proibirá
qualquer operadora de cobrar in-
definidamente aluguéis e taxas que
possam funcionar como uma men-
salidade disfarçada do ponto extra.

KARINA XAVIER
São Paulo, SP

● A Embratel informa que foram
realizadas diversas tentativas, sem
sucesso, de contato com a leitora.
A empresa diz ter enviado e-mail
solicitando que seja feito o contato
com sua central de atendimento.

Indústria de plástico
inaugura escola de
consumo consciente
● Ensinar consumo consciente,
uso racional dos recursos e des-
carte correto de embalagens, en-
tre as quais sacolas plásticas, a
adultos e estudantes de escolas
públicas. Este é o objetivo da
Escola de Consumo Responsá-
vel inaugurada na quinta-feira
em Blumenau, Santa Catarina,
conta Miguel Bahiense, do Ins-
tituto Sócio Ambiental dos Plás-
ticos (Plastivida), um dos idea-
lizadores do projeto.

— A defesa do meio am-
biente só será eficaz se as
ações partirem de princípios
educativos e não de restrição
de um ou outro produto —
defende Bahiense, referindo-
se indiretamente à proibição
do uso de sacolas plásticas em
diversas regiões do país.

O modelo — idealizado pela
Plastivida em parceria com o
Instituto Nacional do Plástico
(INP) e a Associação Brasileira
da Indústria de Embalagens
Flexíveis (Abief) — foi usado
em Blumenau e será levado a
outros locais do Brasil.

A escola, que começou a fun-
cionarnoRionoanopassado, faz
parte do Programa de Qualidade
e Consumo Responsável de Sa-
colas Plásticas, que já chegou a
oito capitais brasileiras (São Pau-
lo, Porto Alegre, Salvador, Goiâ-
nia, Brasília, Rio de Janeiro, Re-
cife e Florianópolis). Segundo os
idealizadores, de 2008 a 2010 o
programa promoveu a redução
do uso de quatro bilhões de
sacolas plásticas.

Na etapa carioca, o treina-
mento era feito exclusivamen-
te com funcionários do varejo,
tendo sido treinados mais de
400 colaboradores de super-
mercados. Agora, o projeto
passa para outro nível. ■

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 jun. 2011, Economia, p. 50.




