CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO nº
, 2009
(Dos Senhores Celso Russomanno, Filipe Pereira e Vinicius Carvalho)
Requer a criação de Subcomissão Especial
para acompanhar as transações comerciais
de cartão de crédito na economia brasileira.

Senhor Presidente,
Requeiremos, na forma do artigo 29, II, do Regimento Interno da Casa, a
constituição de uma Subcomissão Especial para acompanhar as transações
comerciais de cartão de crédito na economia brasileira.

Justificativa
Tendo em vista que dados do Banco Central do Brasil do último dia 27 de
abril revelam que houve 2,1 bilhões de transações com cartão de débito em 2008,
superando pela primeira vez as transações realizadas com cheques, é de extrema

cartão de crédito e débito atuantes no território brasileiro, já que no ano passado,
segundo o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec),
que integra 23 Estados e o Distrito Federal, o setor de cartão de crédito foi o que
mais recebeu reclamações dos consumidores brasileiros, registrando 11,1% das 724
mil queixas.
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O objetivo desta Comissão Especial é acompanhar todas as empresas de
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importância que haja um acompanhamento dessas operações.

Estatísticas da Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviço
(Abecs) revelam que cresce constantemente o número de usuários do cartão de
crédito no país. Somente em março deste ano o número de cartões aumentou em
14% em relação ao mesmo período do ano passado, com um total de 452 milhões.
Ainda de acordo com a pesquisa, as transações com cartões de crédito também
aumentaram. Até março deste ano foram 483 milhões de transações.
Visto que é dever da Comissão de Defesa do Consumidor defender os
direitos dos consumidores brasileiros, acreditamos que promover um fórum
específico para esse tema (já que várias audiências públicas já foram solicitadas na
Comissão), traria um debate relevante, principalmente para o momento de crise
econômica em que estamos vivendo atualmente.
Para isso, pedimos o apoio dos nossos nobres pares para promover o debate
e acompanhamento das operações realizadas com cartão de crédito, assim como de
todas as empresas responsáveis pelos mesmos no território brasileiro.

Sala das Comissões,

VINICIUS CARVALHO
(PTdoB/RJ)
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FILIPE PEREIRA
(PSC/RJ)
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CELSO RUSSOMANNO
(PP/SP)

