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A coordenação do Procon-MG e respectiva assessoria 
jurídica estiveram presentes no XII Congresso Brasilei-
ro de Política e Direito do Consumidor e IV Seminário 
Internacional de Direito do Consumidor, realizados 
pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(BRASILCON), em Gramado (RS), nos dias 12 a 15 de 
maio de 2014.
 Na oportunidade, foram expostos e discu-
tidos vários temas atuais, alguns em painéis simultâ-
neos, entre eles: direitos do consumidor na internet; 
contratos e responsabilidade por danos; globalização 
econômica e proteção do consumidor; boa-fé, crédito 
e superendividamento; desafios do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor; bancos de dados e direitos do 
consumidor; direitos da personalidade e direito do con-
sumidor; qualidade e respeito ao consumidor nos ser-
viços de telecomunicações; serviços públicos e o direito 
do consumidor; a proteção do consumidor turista.  
 O evento reuniu os maiores especialistas em 
defesa do consumidor, tanto do Brasil como do exte-
rior. Todos os participantes, dentre eles, advogados, 
magistrados, promotores de Justiça, estudantes, repre-
sentantes das entidades civis de defesa do direito do 
consumidor, assinaram o documento intitulado “Car-
ta de Gramado”, que pede brevidade na aprovação dos 
Projetos de Lei 281 e 283, os quais tramitam no Senado 
e objetivam atualizar o Código de Defesa do Consumi-

O congresso foi encerrado com ato simbólico favorável à aprovação dos Projetos de Lei 281/2012 e 
283/2012, que atualizam o Código de Defesa do Consumidor
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dor (CDC). O encerramento do Congresso foi marca-
do por um ato simbólico de mobilização pública pela 
aprovação dos referidos projetos, que regulamentam 
principalmente o comércio eletrônico e o superendivi-
damento dos consumidores. Os diretores do Brasilcon 
informaram que, a partir da próxima semana, poderão 
ser acessados fotos e vídeos do Congresso, que serão 
disponibilizados no site ( HYPERLINK “http://brasil-
con.org.br/”http://brasilcon.org.br/). 
 No mesmo local, ocorreu, nos dias 13 e 14 de 
maio de 2014, a VIII Reunião da Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon) com o Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor (SNDC), na qual houve adesão 
do Procon-MG ao projeto do governo federal Consu-
midor.gov.br, um novo serviço público para solução 
alternativa de conflitos por meio da internet.


