
Apelo pela rejeição do PL  5.120  

 

 

Prezado senhor Deputado 
  
Como consumidor atento aos meus direitos peço, respeitosamente, para que o senhor rejeite 

integralmente o Projeto de Lei 5.120/2001 que dispõe sobre as atividades das agências de 

viagens e turismo.  O projeto apresenta inúmeras falhas que ferem direitos dos consumidores 

garantidos pelo Código de Defesa do consumidor (CDC). Não é admissível despojar os 

consumidores, a parte mais fraca da relação comercial, de direitos essenciais e consolidados 

há 19 anos, principalmente no que tange à exclusão da responsabilidade solidária das 

agências de turismo. 

 

Apelo ao seu bom senso para que rejeite tal lesão ao CDC. Queremos poder continuar 

contratando os serviços de agências de turismo  com a tranqüilidade de que se houver 

problemas como cancelamento de vôos e má qualidade em serviços de hotelaria, por exemplo, 

poderemos ter apoio delas para solução.  

 

Não é a primeira vez que se tenta a exclusão da responsabilidade solidária  desse setor que já 

motivou, inclusive, veto pelo Presidente da República em 2008, quando da sanção da Lei 

11771/2008, a Lei Geral do Turismo. O Presidente Lula alegou que a exclusão da 

responsabilidade solidária poderia conduzir a “interpretações que enfraqueceriam a posição do 

consumidor frente à cadeia de fornecedores, com a possível quebra da rede de 

responsabilidade solidária tecnicamente regulada pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC, 

aplicável a todos os setores da atividade econômica.” 

  

 

Obrigada pela atenção. Contamos com seu apoio para manter nossos direitos conquistados há 

19 anos. 
  
Lista de lideranças para o envio da carta: 
 
Bloco PMDB, PTC - Bloco Parlamentar PMDB, PTC 
Líder: Deputado Henrique Eduardo Alves  
dep.henriqueeduardoalves@camara.gov.br  
  
PT - Partido dos Trabalhadores  
Líder: Cândido Vaccarezza  
dep.candidovaccarezza@camara.gov.br    
  
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 
Líder: José Aníbal  
dep.joseanibal@camara.gov.br   
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DEM – Democratas 
Líder: Ronaldo Caiado 
dep.ronaldocaiado@camara.gov.br  
  
Bloco PSB, PCdoB, PMN, PRB - Bloco Parlamentar PSB, PCdoB, PMN, PRB 
Líder: Mario França  
dep.marciofranca@camara.gov.br  
  
PP - Partido Progressista 
Líder: Mário Negromonte   
dep.marionegromonte@camara.gov.br  
  
PR - Partido da República 
Líder: Sandro Mabel   
dep.sandromabel@camara.gov.br  
  
PDT - Partido Democrático Trabalhista 
Líder: Dagoberto   
dep.dagoberto@camara.gov.br  
  
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro 
Líder: Jovair Arantes  
dep.jovairarantes@camara.gov.br 
  
PSC - Partido Social Cristão 
Líder: Hugo Leal   
dep.hugoleal@camara.gov.br  
  
PV - Partido Verde 
Líder: Edson Duarte  
dep.edsonduarte@camara.gov.br  
  
PPS - Partido Popular Socialista 
Líder: Fernando Coruja  
dep.fernandocoruja@camara.gov.br 
  
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade 
Líder: Ivan Valente  
dep.ivanvalente@camara.gov.br 
  
PHS - Partido Humanista da Solidariedade 
Líder: Miguel Martini  
dep.miguelmartini@camara.gov.br 
  
PTdoB - Partido Trabalhista do Brasil 
Líder: Vinicius Carvalho  
dep.viniciuscarvalho@camara.gov.br 
  
Liderança do Governo 
Líder: Henrique Fontana  
dep.henriquefontana@camara.gov.br 
  
Liderança da Minoria 
Líder: André De Paula  
dep.andredepaula@camara.gov.br 
  
PSB - Partido Socialista Brasileiro 
Líder: Rodrigo Rollemberg  
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dep.rodrigorollemberg@camara.gov.br 
  
PCdoB - Partido Comunista do Brasil 
Líder: Daniel Almeida  
dep.danielalmeida@camara.gov.br 
  
PRB - Partido Republicano Brasileiro 
Líder: Cleber Verde  
dep.cleberverde@camara.gov.br 
  
PMN - Partido da Mobilização Nacional 
Líder: Fábio Faria  
dep.fabiofaria@camara.gov.br 
  
PTC - Partido Trabalhista Cristão 
Líder: Carlos Willian  
dep.carloswillian@camara.gov.br 
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