PROJETO DE LEI Nº

, DE 2008

(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 5º da Lei n° 8.078, de 11 de setembr o de
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 5° .......................................... ............................
Parágrafo único. Durante os meses de maio, novembro e
dezembro, toda propaganda oficial destinará 20% (vinte
por cento) do tempo ou espaço contratado à veiculação
de campanhas de esclarecimento e defesa do
consumidor. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O Código de Defesa do Consumidor, em vigor desde
1990, é uma das leis mais conhecidas e aplicadas em nosso país. Porém, para
que uma lei seja eficaz, não basta que todos saibam da sua existência, é
necessário que todos saibam como utilizá-la em seu favor quando necessário.
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Nesta Casa, temos sempre defendido a idéia de que a
melhor forma de defesa do consumidor é a educação quanto a seus direitos e
quanto aos procedimentos necessários para fazer valer estes mesmos direitos.
Portanto,

com

fundamento

no

inciso

XXXII

da

Constituição Federal, que diz: “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa
do consumidor”, apresentamos a presente proposta, para que, nas épocas de
maior atividade nas relações de consumo, por ocasião do Natal e do Dia das
Mães, parte da propaganda oficial seja utilizada para alertar e conscientizar
consumidores e fornecedores de seus direitos e obrigações.
Pelo acima exposto e por estarmos convencidos de que é
imprescindível a ampla divulgação dos direitos do consumidor, para que se
instaure, de fato, o equilíbrio nas relações de consumo em nosso País,
contamos com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente
proposição.

Sala das Sessões, em

de

Deputado Valdir Colatto
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de 2008.

