, DE 2015

Da
COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
ECONÔMICOS, em decisão terminativa, sobre o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 121, de 2008,
do Senador Magno Malta, que proíbe as empresas
de cartões de pagamento de autorizarem
transações relacionadas com jogos de azar e
pornografia infantil via rede mundial de
computadores.

Relator: Senador DAVI ALCOLUMBRE

I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 121, de 2008, de autoria
do Senador Magno Malta, proíbe as empresas de cartões de pagamento de
autorizarem transações relacionadas com jogos de azar e pornografia
infantil via rede mundial de computadores.
O art. 1° prevê que as empresas administradoras de cartões de
débito e crédito estão proibidas de autorizar operações realizadas por meio
da internet para participação em jogos ilícitos ou para a aquisição ou aluguel
de filmes, textos, fotografias e demais bens e serviços postos à disposição
por sítios que oferecem material pornográfico envolvendo a participação de
menores de dezoito anos. De acordo com o § 1°, a proibição se estende a
todos os sítios hospedados no Brasil e a todos os cartões emitidos no Brasil.
De acordo com o § 2°, entende-se por jogo ilícito qualquer atividade não
autorizada pela legislação brasileira que consista em apostar em jogos de
azar ou em resultados de eventos esportivos ocorridos no mundo real.
O art. 2° prevê que o débito em conta bancária ou o lançamento
no extrato do cartão de crédito relativo aos gastos enumerados no art. 1º
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devem ser considerados como cobranças indevidas, ficando o emissor do
cartão sujeito às penalidades previstas na Lei n°8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Por fim, o art. 3° propõe que a lei originada do PLS em análise
entre em vigor em quarenta e cinco dias após sua publicação.
Na justificação o autor argumenta que o objetivo é limitar o
acesso a jogos ilícitos e a pornografia infantil, que teria sido facilitado com
a disseminação da internet e com a facilidade para pagamento dessas
operações propiciada pela utilização de cartões de crédito e débito como
meio eletrônico de pagamento. Alerta que a disseminação do jogo por meio
da internet, inclusive com a possibilidade de hospedar as páginas em países
de legislação mais branda, dificulta o controle de acesso de menores de idade
e potencializa a possibilidade de a atividade se tornar um vício, na medida
em que aumenta o isolamento do jogador e seu distanciamento do mundo
real. Defende que a imposição de dificuldades para a realização dos referidos
pagamentos deve dificultar o acesso a sítios que oferecem esses serviços.
A proposição foi distribuída às Comissões de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT); de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e de
Assuntos Econômicos (CAE), cabendo a esta última a decisão terminativa.
Em 18 de junho de 2008, a CCT aprovou parecer favorável à
proposição, com a apresentação de três emendas oferecidas pelo Relator
Senador Romeu Tuma, a saber:
a)
A Emenda nº 1 alterou a redação do inciso I do art. 1º do
projeto, substituindo a expressão “participação em jogos ilícitos” por
“participação em jogos de azar ou loterias não autorizadas”. A justificativa é
que o projeto procura definir o conceito de “jogo ilícito”, sendo que tal
definição já existe em nosso ordenamento jurídico, em especial nos arts. 50
e seguintes da Lei de Contravenções Penais;
b)
A Emenda nº 2 deu nova a redação ao inciso II do art. 1º
do projeto, passando a vedar o uso de cartões para pagamento de “acesso a
sítios que apresentem, vendam, forneçam ou divulguem fotografias, cenas
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ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente”. A justificativa é a de promover uma aproximação da
transação financeira proibida com o ilícito penal correspondente, previsto no
art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais uma vez com intuito
de prevenir ambiguidades;
c)
A Emenda nº 3 alterou a redação do § 1º do art. 1º do
projeto para “a proibição constante do caput compreende todos os cartões de
crédito, débito ou pagamento emitidos no Brasil” e o renumerou como
parágrafo único. A justificativa é que não há razão para limitar a aplicação
da nova proibição “aos sítios hospedados no Brasil”.
Em 7 de julho de 2009, foi aprovado relatório do Senador César
Borges favorável à proposição na CMA, com as Emendas aprovadas na
CCT.
Em 15 de julho de 2009, foi aprovado o Requerimento n° 854,
de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, e o PLS n° 121, de 2008,
passou a tramitar em conjunto com o PLS n° 255, de 2009, por versarem
sobre matéria análoga. As proposições seguiram então para apreciação na
CCT, CAE, CMA e Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Em 13 de setembro de 2012, na CCT, o Senador Flexa Ribeiro
apresentou relatório pela rejeição do PLS n° 255, de 2009, e pela aprovação
do PLS n° 121, de 2008, com emendas. O Senador Valdir Raupp apresentou
Voto em Separado pela rejeição do PLS n° 121, de 2008, e do PLS n° 255,
de 2009. Encerrada a discussão, o Voto em Separado foi aprovado e passou
a constituir o Parecer da CCT em 19 de dezembro de 2012.
Segundo este último Parecer, uma das razões para a rejeição das
proposições é que não seria razoável atribuir às administradoras de cartão de
crédito e às instituições financeiras as responsabilidades previstas no projeto.
O parecer observa que tais empresas firmam contratos relacionados a
operações financeiras junto a fornecedores e consumidores, não sendo
atribuição da administradora do cartão de crédito ou da instituição financeira
perquirir sobre a natureza da operação realizada entre fornecedores e
consumidores. O parecer ressalta ainda que dificilmente uma empresa que
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Por fim o parecer destaca o risco de que a aprovação do projeto
poderia levar as empresas, receosas das consequências do descumprimento
da lei, a inviabilizar determinadas operações, ainda que lícitas, por excesso
de cautela, interferindo na liberdade de contratar.
A matéria seguiu então para a CMA, onde foi designado o
Senador Romero Jucá como relator, mas não chegou a ser apreciada, tendo
sido as duas proposições arquivadas em 26 de dezembro de 2014, ao término
da 54ª legislatura, nos termos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato da
Mesa n° 2, de 2014.
Em 5 de março de 2015, o autor do PLS nº 121, de 2008,
Senador Magno Malta, e outros Senadores apresentaram o Requerimento nº
129, de 2015, solicitando o desarquivamento da proposição. O Requerimento
foi aprovado em 19 de março de 2014 e o PLS n° 121, de 2008, voltou a
tramitar de forma autônoma, nos termos do art. 332 § 1° do Regimento
Interno e do § 2° do art. 2° do Ato da Mesa n° 2, de 2014. Uma vez que o
PLS n° 121, de 2008, já se encontra instruído com os Pareceres da CCT e da
CMA, foi enviado à CAE, para emitir Parecer em decisão terminativa.
II – ANÁLISE
Quanto à constitucionalidade da matéria, o art. 24, V e § 1°, da
Constituição Federal estabelecem competência concorrente da União,
Estados e o Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo, cabendo
à União a elaboração de normas gerais. Além disso, de acordo com o art. 22,
IV, da Carta Magna é competência privativa da União legislar sobre
informática.
Destaca-se ainda que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre
a matéria, de forma que a iniciativa parlamentar é legítima, nos termos dos
arts. 48 e 61 da Constituição Federal.
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explore jogos ilícitos ou ofereça material pornográfico envolvendo menores
de dezoito anos o faça de maneira ostensiva.

Também não foi identificada norma constitucional que, no
aspecto material, esteja em conflito com a proposição. Assim, não se verifica
óbice quanto à constitucionalidade da medida.
Quanto à juridicidade, não existem impedimentos à aprovação
do PLC n° 124, de 2015, uma vez que: (i) o meio eleito para o alcance dos
objetivos pretendidos é o adequado; (ii) há inovação no ordenamento
jurídico; (iii) a proposição possui o atributo da generalidade; (iv) existe
potencial de coercitividade; e (v) há compatibilidade com os princípios
diretores do sistema de direito brasileiro.
No que diz respeito à observância do Regimento Interno, o
projeto observa o disposto no art. 99, I, o qual dispõe que a Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) é competente para opinar sobre o aspecto
econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida.
Quanto ao mérito, somos favoráveis à aprovação da proposição,
que tem o importante objetivo de reduzir o acesso a sítios da internet que
explorem jogos de azar e pornografia infantil. Contudo, sua implementação
possui dificuldades que não devem ser ignoradas. Não se deseja, por
exemplo, criar uma norma que leve as empresas administradoras de cartões,
receosas das consequências do descumprimento da lei, a inviabilizar
determinadas operações, ainda que lícitas, por excesso de cautela. Tais
desafios, contudo, não devem servir de escusa para não enfrentarmos as
questões ora colocadas. Entendemos que alguns aprimoramentos podem ser
feitos ao texto original de forma contrabalançar os dois lados: não interferir
excessivamente no funcionamento da indústria e, ao mesmo tempo, garantir
que se adotem precauções de forma a evitar o uso de cartões de crédito e
débito para o pagamento de jogos ilícitos e aquisição de material de
pedofilia.
Nesse sentido, é importante destacar que, desde a apresentação
da proposição, foi aprovada a Lei n° 12.685, de 9 de outubro de 2013, que
regulamenta os arranjos de pagamento e as instituições de pagamentos, que
passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Submetem-se
a esta Lei bancos emissores e credenciadores de cartões de crédito e débito,
que são conceituados como instituições de pagamento, bem como os
proprietários de arranjos de pagamento. A Lei define ainda como arranjo de
pagamento o conjunto de regras e procedimentos que disciplinam a prestação
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de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um
recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e
recebedores. Por força dos arts. 6° e 9° da Lei citada, todos os arranjos de
pagamento considerados como sistemicamente importantes estão sujeitos à
supervisão e autorização para funcionar do Banco Central do Brasil, devendo
observar toda a regulamentação pertinente ao setor. A regulamentação do
setor está a cargo do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do
Brasil, conforme disposto no art. 7°.
Assim, a fim de aperfeiçoar a proposição e impor ao setor regras
para coibir o uso de cartões em transações relacionadas com jogos de azar
ou pornografia infantil, sugiro como alternativa incluir esta atribuição no rol
de competências regulatórias conferido ao Conselho Monetário Nacional e
ao Banco Central do Brasil por meio da Lei n° 12.865, de 2013. Tais
autoridades detêm conhecimento profundo sobre a indústria financeira, além
de monitorarem-na continuamente. A via da regulação pode ser mais
adequada para dar uma resposta eficiente a esse tipo de problema, inclusive
no que diz respeito a contrabalançar a questão da onerosidade excessiva para
as empresas e, à medida que as práticas de negócios se transformam, é
também mais fácil fazer as adequações e revisões necessárias ao bom
funcionamento da norma. Proponho ainda que a vedação à utilização de
cartões de crédito e débito seja também estendida aos cartões pré-pagos,
também conhecidos como moedas eletrônicas conforme definição constante
do inciso VI do art. 6° da Lei n° 12.865, de 2013.
Cabe destacar que abordagem semelhante à ora sugerida é
adotada com relação aos crimes de lavagem de dinheiro. A Lei n° 9.613, de
3 de março de 1998, dispõe sobre crimes de “lavagem” ou ocultação de bens,
direitos e valores, bem como sobre a prevenção da utilização do sistema
financeiro para tais ilícitos. De acordo com o seu art. 11, as instituições
financeiras, entre outras instituições incluídas no escopo da Lei, devem
dispensar especial atenção às operações que, nos termos de instruções
emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em indícios dos
crimes previstos na referida Lei. O § 1° do mesmo artigo estabelece ainda a
obrigação de as autoridades competentes elaborarem relação de operações
que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores,
formas de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento
econômico ou legal, possam configurar indícios de crime.
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Ainda a respeito da viabilidade de as empresas administradoras
reprimirem o uso de cartões para operações ilícitas, cabe mencionar que,
apesar de não existir hoje qualquer regra obrigando as instituições de
pagamento a monitorarem ou cancelarem tais transações, estas já possuem
preocupação com o risco de imagem que a vinculação de suas marcas a
produtos ilícitos pode acarretar. Assim, alguns contratos de afiliação
celebrados entre empresas credenciadoras e vendedores costumam prever a
possibilidade de rescisão contratual e a suspensão de repasses se o
estabelecimento credenciado praticar ou tentar praticar quaisquer atos que
tenham por objetivo, direto ou indireto, realizar transações consideradas
ilegítimas, fraudulentas ou que infrinjam qualquer lei ou regulamento
municipal, estadual ou federal.
Sobre o art. 2° da proposição, de acordo com o qual o débito em
conta bancária ou o lançamento no extrato do cartão de crédito relativo aos
gastos com jogos ilícitos ou pornografia infantil devem ser considerados
como cobranças indevidas, ficando o emissor do cartão sujeito às
penalidades previstas na Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor), pensamos que também é o caso de aperfeiçoá-lo.
De acordo com a redação original do projeto, o apostador ou a pessoa que
acessa o sítio de pornografia infantil, e que participa, portanto, do ato ilícito,
ao invés de ser penalizado, é beneficiado com o direito de repetição do
indébito.
Assim, parece-nos que seria mais adequado se, ao invés de
vedar a cobrança deste tipo de despesa dos compradores, o projeto
determinasse o cancelamento de qualquer transação onde fosse verificada a
conduta ilícita, impedindo assim o repasse de valores entre adquirente e
fornecedor dos serviços. Afinal, o que se busca coibir no projeto é eventual
conduta ilícita nas duas pontas, tanto por parte do portador do cartão de
crédito quanto do vendedor. Além disso, se o vendedor perceber que existe
risco de não receber, ele será desestimulado a aceitar cartões de crédito ou
débito ou moeda eletrônica como meio de pagamento.
III – VOTO
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Diante do exposto, manifestamo-nos pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n°
121, de 2008, na forma da seguinte emenda substitutiva.
EMENDA Nº

– CAE (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 121, DE 2008

Altera a Lei n° 12.865, de 9 de outubro de 2013,
para vedar que instituições de pagamento e
instituições financeiras autorizem transações em
meio eletrônico relacionadas à participação em
jogos de azar e loterias não autorizadas e a compra
de material de pedofilia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 9° da Lei n° 12.865, de 9 de outubro de 2013,
passa a vigorar acrescido dos §§ 7º e 8º, com a seguinte redação:
“Art. 9° ....................................................................................
...................................................................................................
§ 7° O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, determinará regras
para a implementação de mecanismos de controle destinados a evitar
que as instituições financeiras emissoras de cartões de crédito ou
débito, bem como qualquer outra instituição de pagamento,
autorizem transações com cartões de crédito ou débito ou moeda
eletrônica por meio da internet que tenham por finalidade:
I – participação em jogos de azar e loterias não autorizadas; ou
II – acesso a sítios que apresentem, vendam, forneçam ou
divulguem fotografias, cenas ou imagens com pornografia ou cenas
de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente.
§ 8° O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, determinará regras
para o imediato cancelamento de transações que incidam nas
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão,

Senador Davi Alcolumbre, Relator

, Presidente
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hipóteses dos incisos I e II do § 7°, ficando vedado qualquer repasse
de valores entre compradores e fornecedores.

