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APRESENTAÇÃO
() Parlamento mineiro vem se mostrando um espaço

de efetiva atuação para solucionar conflitos no âmbito de
todos OS direitos concernentes ao cidadão, contando en-
tre suas conlissões permanentes com a Comissão de Detè-
sa do Consumidor e do Contribuinte.

Ao publicar o texto cio Código de Defesa cio Con-
sumidor (Lei ri' 8.078. de 11 de setembro de 1990). a
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ofere-
ce ao cidadão aluo mais que o simples texto da lei. Para
isso, preparou uru manual introdutório que, desde a elabo-
ração do glossário, vem facilitar a consulta ao código.

Orientações imPortantes foram incluídas, corno as
que se referem aos locais e prazos de reclamação, bem
como unia lista de precauções a serem tomadas antes de
qualquer compra.

Tàmbém são previaiiiente lembrados os direitos bási-
cos de todos os que adquireiri um produto ou serviço, para
que possam os interessados melhor argumentarem suadefe-
sa quando prejudicados ciii unia relação de consumo.

Finalmente, não faltam conselhos úteis para que,
no seu dia-a-dia, ci cidadão possa agir ole um modo econô-
mico e que o beneficie financeiramente, impedindo-o dc
incorrer em despesas desnecessárias.

Com a presente publicação. o Procon Assenihlia.
que atua desde 1997, ganha um precioso instrumento de



CtJUCaÇaO paia O e( )!1SIIITI() que	(UCCC toda a população.
sc ant e muniidores OU 1 ornece(Iores.

Atenta a melhoria IIO mercado de COflSLifUO. a As-
seniblcia 1 cisla(iva perlste cumprindo sua nussào dc aten-
di mciii o fis demandas populares. em nome do aperfeiçoa-
mento das relações sociais e do respeito ao bem comum.

Deputado Alberto Pinto Coelho

Presidente da Assembleia 1 ccislaiiva
do F51a(l() de Minas (erais
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NOTA INTRODUTÓRIA
Uma sociedade melhor para todos

A busca por informações claras e adequadas é algo
constante para consumidores e contribuintes. Nesse sen-
tido, o poder público desenipeha papel decisivo.

O Legislativo mineiro, ciente de seu papel. não Só

busca aperfeiçoar as instituições públicas e privadas, atra-
vês de seu papel fiscalizador, mas se coloca como prota-
gonista de todo o processo, ao informar os consumidores
e contribuintes de seus direitos e. principalmente. estimulá-
los a ter papel ativo cio toda política (te defesa do consu-
midor e do contribuinte.

A consolidação do chamado Estado Democrático
de Direito depende diretamente da junção entre Esta-
do e sociedade - e o Direito do Consumidor, como
direito difuso que i, torna-se instrumento de eidada-
ii ia e conscie n ti zação.

A educação para o consumo não (leve limitar-se a en-
sinar a legislação vigente, mas tem como tarefa fundamen-
tal o despertar do cidadão para se proteger de um
consumismo cada vez mais avassalador que se instala Ciii

nossa sociedade. O presente Manual i5 mais um mecanis-
mo que auxilia nessa proteção. mas certamente só a ação
incisiva do poder público, aqui representado pela Comis-
são de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da
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Asseinhieta 1 .egisiativa. e da sociedade e que ai garantir
a ctlnsolldaçao de urna sociedade iiiiis usta e fraterna.

con ite, portanto. no no é apenas para que o
Cid,idãO ei nheça este Mau ai. mas Iam héiii que part te i
das ai v idades de lodo o LeLi ,,lati\o minei ri . n Itadame ii te
de nossa ('omissão. que Leni 110 cidadão o seu eixo de
consirtiçii lunclanieiiial

Deputado A(hllde%t'r 1 ipes

Piesidenie da (' i1issti de l)elcsa do

Consumidor e do ('ou iri bu n te

LP



1--SAIRA O QUE A LEI QUER DIZER
QLJANIR)OASSUNTO É...

Consumidor: toda pessoa, física ou jurídica.
que adquiie ou utiliza produtos OU serviços como
destinatárioo tinal.

Fornecedor: t toda pessoa. física OU jurídica. que
oferece no mercado de COnSUmO. CO!)) habitual idade. pro-
dutos e/ou serviços mediante pagamento.

Produto: é todo bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial,  p st o tio  iii erc alio de CO!) SU nu P )dc ser de
dois tipos: dtiia\ cl 011 não-durável.

Produtot( il ii rú vel é iq ue e eu jo  COlisli liii) é F( iiii ii

do, como os au t imóveis e e letrodomést ieos.
Produto não-durável: é aquele que se extingue rapi-

damente com a iitii i /açio ou o consumo, como os ali meu-
tos e medicame rUos

Serviço: é tulit) o que você paga para ser leito. do
conserto da geladeira ao plano de saúde. Também pode
ser de 11(05 ilj)0S: durável ou não-durável.

Serviço durável: é aquele cujo benefício não termina
depressa. coiiio a construção de uma casa.

Serviço não-durável: é aquele cujo benefício termi-
na logo, coitiu a lavagem de uma roupa.

Serviço público: é todo serviço prestado direiaine
te pelapela Adiiiinisiiação Pública ou por particulares medi-



ante aeitOii/aÇa. I L. ilti aio. c(i!lcCSã() Ou delegação
do poder público. como os relacionados a educação,
saúde, transporte coletmo. água. luz. esgoto. limpeia
pública. etc.

Relação de consumo: ocorre quando o consu-
ntidor adquire Produtos ou ser iço,,, de um forne-
cedor para uso final.

2 ()NIW O I)lRI;iroco\IEçA

Voce sahi,i que e uni direito de Lada cidaduo brasi-
leiro, mia ceimitliçao de corisumimielor. ser defendido pelo
Lstado Fssc elireitoestã previsto no art. 5'. XXXII. da
ConstituiçãoConstituiçao Federal. F essa mesma Constituição orde-
nou a elaboração dc tmiiia lei que efetivamente proteges-
se o conseiiiim(om. 1 )ai o sureimnento do Código de Defe-
sa do (oiistimtiidor	lei 8,078, ele 1 1 ele setembro de

1 90 Fssa lei garailte os seus direitos de consumidom,
que faiem [)alie dos seus direito,' de cidadão. E impor-
tante você conhecer o ('údie.o de Defesa do Consumi-
dor para saber como exigir os seus direitos na hora de
comprar algum pmtid uto. contratar algum serviço e tam-
bém na hora de reclamar,
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3—CONHEÇA OS DIREITOS BÁSICOS
DO CONSUMIDOR

() art. 6 do Códúo de Defesa do Consumidor enumera
II direitos hásieos, reproduzidos a seguir. Cada uni deles
vem acompanhado de uni comentúrio para que você possa
entenda-los melhor e argumentar em sua própria defesa.

3.1 - Proteção da vida e da saúde
Antes de comprar um produto ou utilizar um serviço,

você deve ser avisado pelo fornecedor sobre os riscos
que eles podem oferecer a sua saúde ou segurança.
3.2 - Educação para o consumo

Você tem o direito de receber orientação sobre o con-
sumo adequado e correto dos produtos e serviços.

3.3 - Liberdade de escolha de produtos e serviços
Você tem todo o direito de escolher o produto ou ser-

\• iço que achar melhor.
3.4 - Igualdade nas contratações

O Código de Defesa do Consumidor prima pela igual-
dade de direitos e obrigações entre consumidor e fornece-
dor. como desdobramento do princípio da harmonia das
relações de consumo.
3.5 - Informação

Todo produto deve trater informações claras sobre
quantidade, características, peso, composição. qualidade.
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data de íahrieaçio. prato de validade. preço. riscos que
apresenta e modo de LIII litação.

Ademais, o contraio de consumo não vincula o con-
sumidor caso este nao tenha a prévia oportunidade de
conhecer seu conteudo.
3.6 - Proteção contra publicidade enganosa e abusiva

O consumidor tem direito de exi g ir que tudo o que for
au u te i ado se a cumprido.

A publicidade enganosa e a publicidade abusiva são
proibidas pelo Código de DeFesa do Consunudor, scndo
consideradas crime.
3.7 - Proteção contratual

O (idigo protege o consumidor quando as cláusulas
do contrato não forem cumpridas ou quando Forem preju-
diciais a ele.
3.8 - Indenização

Quando for prejudicado. o consumidoridor tem o direitoFeito
(te ser indeiiii.ado por quem lhe vendeu o pr tcl ul o ou lhe
prestou o serviço, inclusive por danos morais.
3.9 - Acesso à ,Justiça

() consumidor que tiver seus direitos violados
tem seu acesso Facilitado perante o Poder Judiciá-
rio. Poderá ioinir o Juítado lspecial das Rela-
ções dc Consumo, sem advo g ado, nas causas de até
20 salários mínimos.
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3.10— Facilitação da defesa dos seus direitos
() Código de Defesa do Consumidor facilitou a de-

fesa dos direitos do consumidor, permitindo até ines-
mb que, cru 	casos, Seja invertido o ônus de pro-
var OS fatos.
3.11 - Qualidade dos serviços públicos

Existem normas no Código de Defesa cio Consumi-
dor que asseguram a prestação de serviços públicos
de qualidade e impõem limites às empresas públicas e
privadas (IUC OS exploram.

4— QUANL)OA AI I'lRNA'I'1VA É RECI ÀMAR
Como conde reclamar
Primeiramente, procure o fornecedor ou o prestador

de serviços. Leve a nota fiscal e outros documentos que
tiver. Guarde sempre com você a proa de sua queixa: pro-
tocolo, código de reclamação, etc. Muitas empresas já
possuem o ServiçodeAtendimento ao Consumidor (SAC.
que atende às reclamações e procura resolver os proble-
mas. Você pode encontrar o telefone do SAC rias embala-
gens dos produtos.

Se você não resolver seu problema com o fornecedor
de um produto ou serviço, procure o Proeon. Sempre que
fizer uma reclamação, forneça seus dados pessoais e os do
fornecedor (nome, endereço. telefone). Leve com você da-
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dos ou docunientos relativos à aquisição do produto ou
à contratação do serviço.

Só em último caso procure o Poder Judiciário. Os
Juizados Especiais atendem às causas que não ultrapas-
sarem 4() salários mÍnimos, sendo que até 20 salários mí-
nimos não necessária a presença do adogado.

Caso não exista unidade do Proeon em sua cidade.
procure o promotor de Justiça (representante do minis-
tério Público que. na maioria dos municípios. se encontra
no tïtrum L entidades civis de defesa do conaiinidor.
Delensoria Pública, entre outros oreãos.

Vale lembrar que bote existem as chamadas agências
recuiadoras que também recebem reclamações dos con-
sumidores e cuidam da defesa de seus interesses em ai-
9u tuas áreas específicas. tais como enercia elétrica
Aticei ). telefonia (Anatel). combustiveis (ANP). pianos

de saúde (ANS). securos (Susep). vigikmncia sanitiíria
(Anvisa), entre outras. Os telefones dessas e dc outras
entidades dc defesa do ei tu su m idor se encontram  no fi -
nalnal deste manual.

Prazos para reclamar
O prazo para você reclamar de 30 dias para pro-

dutos ou serviços não-duráveis (alimento, Serviço de
lavanderia, etc.) e dc 9() dias para produtos ou servi-
ço.-, duriívcis e)etrodonisticos. reforma de casa. pin-
tora dc carro. etc

18



Contudo, prescreve ciii cinco anos o ditetio de re-
clamar a reparação pelos danos causado ,, por tato de
produto ou de sei-viço, assim denominados os aciden-
tes de consumo decorrentes de defeitos de fabricação,
montagem. etc.

É bom lembrar que OS fornecedores podem oferecei-
pi-azos maiores de garantia, por meio do termo de ga-
rantia. Por isso. não se esqueça de exigir o termo de
garantia juntamente com a nota fiscal e o manual de
instruções (em português).

Cadastro de reclamações contra fornecedores
)s órgãos públicos de defesa do consumidor são

obrigados pelo Código a manter cadastro das reclamações
fundamentadas. As reclamações são contra OS maus for-
necedores de produtos e serviços, e o cadastro pode ser
consultado a qualquer momento pelos interessados.

Cadastros pessoais
Toda ficha preenchida pelo consuniidor no momento

da compra forma uni cadastro e as informações que o con-
sumidor fornecer não po(Ienl ser usadas pela empresa pata
outra ti nal idade.

São direitos do consumidor: solicitar a correção de
dados incorretos: solicitar unto aos órgãos de proteção
do crédito (SPC e Sei-asa) a exclusão de informações nega-
tivas após um período de cinco anos: ter acesso às infor-
mações existentes em cadastros, fichas, registros e dados
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pessoais e de cHisuino arquivados a seu respeito, e ser
comunicado previamente sobre o envio de seu nome ao
n2ios de protcçao ao crédito.

5 l)Ic.\slW (O\IO.d;lREECONOMIZAR

l.\elça silU elILidanla. l\lIL sempre a nota flscal.

Aiiiiiiitaçao
Nos sLIIcrlllcrL ido.s. Il ibe U1CI1(&) a disposiçao dt,s

pioliLilos lias piatelcoas. Noi ilialuiente. Os supirIlutls e
Os teus lflai' earos s;io colocados em kwares de acesso
iuiais fácil.

Antes dc ir ao suiperuuuercailo, elabore uma lista de
tudoo que você precisa. Dcssa l.irina cv itaríígasl os des-
neees.siirios. 1 lembre-se de que as pessoas tendem a com-
prar stipéril tios, quando vão ao supermercado com lome.

i e ia com atenção as embalagens dos produto N. que
(leveuu) traicr mntornuaçCes sobre data de fabricação. prazo
dc ai idade. eoni osuç5o. peso, modo dc usar. ad er1n-
eias sobre riscos. ser iços de atendimento ao consumidor
e Oulios dados essenciais.

Nunca deixe alimentos enlatados em latas já aber-
tas. nem mesmuil u dentro da geladeira. Retire o produto
da lata e o coloque numa asmlha limpa. seca è com tam-
pa, na geladeira.
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Cigarro
Muitos países Já vivem um clima de verdadeiro pâ-

nico com a questão do tabagismo. É que, ao longo de
muitos anos, as autoridades negligenciaram o
enfrentamento desse grave problema e subestimaram
suas conseqüências.

Os fabricantes, por sua vez, foram adicionando, sigi-
losainente, mais e mais substâncias venenosas e
escravizantes ao cigarro, sem prestar qualquer informação
aos consumidores. Já os marqueteiros se especializaram
em produzir propagandas a favor do consumo do cigarro,
as mais bonitas que se podem ver na TV, utilizando-se
sempre da linguagem emocional, não-verbalizada. que pro-
mete dar ao usuário tudo aquilo que, na verdade, retira.

Hoje, o cigarro mata mais do que o trânsito em todo
o mundo, os governos gastam, na tentativa inútil de res-
taurar a saúde do fumante, o dobro daquilo que arreca-
dam com impostos incidentes sobre esse produto.

Aqui no Brasil, o art. 37 do Código de Defesa do Con-
sumidor proibe a propaganda enganosa. e o art. 67 do mes-
mo Código a define como crime, punível com a pena de
detenção de três meses a um ano. O Poder Judiciário brasi-
leiro, levando em conta esses fatores, já começa a impor
pesadas condenações de indenização às indústrias do fumo
ciii face das lesões corporais (que também constituem cri-
me) que o cigarro tem causado aos tumantes.
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() governo lxasilc%b só agora convencido da gran-
de tradia que o cigarro causa, estátentando proibir
sua propaganda. Isso é apenas o primeiro e i íinido pas-
o de unia longa caminhada, que precisa avançar para

proibir a fabricação dessa terrível droga.
Vestuário
Não compre por impulso. Pesquise! () mesmo

produto pode ser encontrado cm diversas lojas a
preços dileren-ciados. Cuidado com as pronto-
çcs. Nem sempre elas são tiTio anta j osas qtiitil-
to al)aientaiu

Estabelecimentos de ensino
As escolas particulares têm o preço ele suas

mensalidades regulado pelo governo federal por
meio de lei (atualiiienlc. a Lei 1' 9870. de 999). As
tabelas ele mensal idades devem ficar ciii lugares ' i -
síveis. () valor elas mensalidades deve ser o mesmo
todos os meses elo ano. F muito importante que os
próprios alunos acompanhem o processo ele cálculo
das mensal idades para que eles pos sam negociar OS

autitentos com  direção da escola.
Pela Lei n 9.87), de 1999. são proibidas a sus-

pensão ele provas escolares, a retenção de docu-
mentos escolares ou a aplicação dc quaisquer ou-
tras penalidades pedagágicas por motivo de
i nacliniplemento.



Energia
Lâmpadas
Aproveite a iluminação natural, abrindo janelas e cor-

tinas. Locais que não estão Sendo usados dispensam lâm-
padas acesas. Em locais de grande circulação (cozinha.
área de serviço, banheiro), procure utilizar lâmpadas tItio-
rescentes, que duram mais e reduzem o gasto de energia.
Não deixe lâmpadas acesas sem necessidade.

Geladeira e freezer
Mantenha OS aparelhos afastados de móveis ou pare-

des. em local arejado e distantes de fontes de calor (fogão,
luï solar, etc.). Evite o "abre e fecha" das portas. que pro-
voca grande consunlo) de energia, e não as deixe abertas
por longo tempo. Descongele OS equipamentos periodica-
mente. No inverno, regule o termostato na menor potên-
cia, pois. nesse período, a temperatura não precisa perma-
necer tão baixa. Saiba que não se deve pendurar roupas na
parte traseira do refrigerador. Verifique se a borracha de
vedação da porta está em perfeito estado. Não coloque
alimentos quentes no interior da geladeira, nem forre pra-
teleiras com toalhas, tábuas, plásticos. etc.

Ferro de passar
Acumule a maior quantidade possível de roupas e pas-

se-as de uma só vez, evitando ligar o ferro constantemen-
te. Antes de terminar o trabalho, desligue-o, aproveitando
o calor restante para passar peças leves e pequenas.
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Chuveiro elétrico
Evite banhos demorados, pois consomem 37% da

água de uso domisiico. Enquanto estiver se
ensaboando, deixe o chuveiro fechado. Limpe os ori 1í-
elos de saída de á g ua reoularmente. Mude a chave do
chu ciro, de inverno para verão, nos dias quentes, CO/li

o aparelho desligado.
Televisão
Desligue a icle isão quando ningutm estiver assistin-

do à sua programação. No duri na com o apai-cilio ligado.
Caso a 'IV disponha de til/ler, programe-o adequadamente.

Máquinas de lavar e secar
Uiiliie-as em sua capacidade máxima, portSm sem

sobrecarregá-las. Manie n lia os filtros limpos e os apare-
tios nivelados eu me lação ao chão.

Torneira elétrica
Ao lavar as niã is. roupas OU louças, mantenha a lor-

nei ra fechada na hora de ensaboar.
Cuidados na compra de eletrodomésticos

- Compare os jweços. as marcas e OS modelos. Teste o
funcionamento e desempenho do produto na loja.

- Peça ao vendedor que demonstre cor/li) se usa /)
produto.

- Observe se a vol lacem é a mesma que a de
sua residência.
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- Verifique as condições de pagamento, inclusive
fÇ() a prazo. nórnero de parcelas. juros (tio CS() de

financiamento), bem como o valor da multa em caso de
atraso. Compare os preços a prazo e à vista. Confira se
não vale mais a pena economizar comprando à vista.

- Exija a nota de pedido, na qual deverá constar
modelo, marca, cor, valor e data de entrega. Se for levar
o produto assim que comprá-lo, exija a nota fiscal e guar-
de o pedido até receber o aparelho.

- ( ) produto importado deve ter o manual de funci-
onainento traduzido para o português (art. 3 1 do CDC).

Dicas de segurança

Quando lar lazer algum reparo na instalação de
sua casa, desligue o disiuntor ou a chave geral.

- Não ligue muitos aparelhos na mesma tornada
utilizando benjamins. Isso provoca aquecimento dos
lios. desperdiçando energia e podendo provocar cur-
to-circuito.

- Evite choques. Nunca mexa no interior da televi-
são, mesmo que ela esteja desligada.

- Quando for cozinhar, coloque as panelas com o
cabo voltado para dentro cio fogão. Isso evita aciden-
tes, principalmente com crianças.

- Guarde materiais de limpeza e outros tamhin peri-
gosos fora do alcance das crianças.
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- Nao mexa em aparelhos elétric (luzindo as mão,-,
estiverem ua)l I idas ou  os pes em Iuarcs u iii idi s.

- Ao trocar urna lànipada. não toque na parte inetílica.

- Não coloque facas. garlos ou qualquer outro objeto
de metal dentro de aparelhos elétricos ligados.

- ('uso Nocé tenha crianças em casa, todo cuidado é
pouco. Não deixe IJUe elas mexam em aparelhos elétricos
1 icados nem que tu uq uc m em tios. Li tili íe protetores nas
tomadas para cv (ar t i ne elas toq tiem nos lei-111i11-,11% COM

dedinhos e Rutiucili claajiic.
'Itfeíone

Piticute iitiliia-lo racionalmente. Ligações itlJ5 tiiio-

rad as e tu te ru rhanus ficarão mais baratos se Fei U is ciii h
riírios de tantas rcdu,iLIas de 2' a 6-íeira. a partir das 21
horas, sábados. a partir das 14 hora ,' . Aos duiiningos e
Feri adu s nac tu au ais, a 1 ari lu é re fui itla durante 24 l it uras

lni caso de dúx ida em relação ao aIor das tarifas
cobradas, ligue para 1 (1K A ligação é gratuiia

Sempre que for fazer uma ligação, tenha papel e cane-
ta e taça 11 111 plane jamento antecipado das i rui orinaçoes
que quer obter. ,\ssini sua ligação não ultrapassarz'i o
pi) iueccssario.

A uiihitaçào da internei pode ocasionar Liii) atiiiieiito

sienilicativo tua sua conta telefônica. Istahcicça ltiiiites
seu Liso.
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Quando aparecerem em sua conta ligações DDD ou
DI)I que você não fez, reclame na companhia telefônica,
no serviço de atendimento ao cliente. Faça isso antes
do vencimento da conta. Para ligações DDI (Embratel),
o telefone é 000-902 1(X): para 1)1)1) ('l'elemar), o telefo-
ne é 103. As ligações são gratuitas.

Água
Mantenha as torneiras sempre bem fechadas.
Não use o jato de água pala varrer o chão. Use a

vassoura.
Na hora de lavar o automóvel, troque a mangueira

pelo balde de água.
Se sua conta não for entregue, entre imediatamente

em contato com o fornecedor, solicite segunda via da
conta e novo prazo para pagá-la se for o caso. sem co-
brança de multa de mora. () corte no fornecimento de
água só pode ser leito com aviso prévio do atraso do
pagamento da conta.

Se você achar que o valor cobrado em sua conta é
superior ao que consumiu, vá ao serviço de atendimen-
to ao cliente cia companhia e peça que envie uni técnico.
Para falar com a Copasa. disque 195 ou (31) 3250-1300.

Móveis
Antes de comprá-los, lembre-se de medir. em sua

casa. a largura das portas e o lugar onde eles ficarão.
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Se a inade ira do móvel não lor a mesma que você es-
colheu, recuse a cifi reca e solicite seu dinheiro de volta
coni correção monetária.

Orçamento
Verifique sempre o preço e as condições de pagamen-

to do produto cm várias lojas. Assim você poderá compará-
los e fazei- o contrato que mel mor lhe corivier.

Serviços I)ancrios, financeiros e de crédito
Os serviços bancários. financeiros e de crédito sito

amimparados pelo Cádio de Defesa do Consumidor. No
caso específico dos serviços bancários, aplica-se. tani-
btm. a Resolução 2.878/2(X) 1 . do Banco Central.

Na hora de contratar um desses serviços. é impor-
(ante observar OS seuíntes pontos:

- 0% preços das tarifas bancárias devem estar
afixados em local visível e de fácil leitura o
consumidor.

- Todas as características do serviço oferecido. tais
eonio prcs, validade do contrato. juros cobrados, con-
dições para a rescisão conftaival. entre oulras. devem
ser inlorniadas ao consumidor.

- Antes de assinar qualquer contrato, leia-o todo e
com milita atenção, questionando sempre qualquer dú-
vida que tiver e verificando se tudo o que foi duo pelo
lrnecedor i ntecra o cnn (rato.
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Empréstimos
Não contrate nenhum tipo de empréstimo pelo telefo-

ne. Esse tipo de negócio pode ser muito arriscado. O consu-
midor não deve contrair en1prstim() sem o re spectivo con-
trato, em que constem todas as condições do negócio.
NUNCADESEMB( )l SE( )U ENVIE DINHEIRO ANTES DE
RECEBER O EMPRÉSTIMO. A maneira mais segura de so-
licitar esse tipo ole serviço i por meio das instituições ban-
cárias e das financeiras autoritadas pelo Banco Central.
Contudo, antes de contratar. faça pesquisa de preços , com
vistas a obter a melhor condição (te empréstimo, levando
em consideração os juros cobrados.

6—FIQUE VIVO NA HORA DA COMPRA
Avista
)pte por essa forma de pagamento. Isso pode possi-

bilitar bons descontos. Não se comprometa a faier paga-
mentos futuros. Você pode ter aborrecimentos.

Aprazo
Fique atento às taxas de juros cobradas para o fi-

nanciamento de mercadorias e serviços. Os preços à vista.
da entrada. das parcelas, do total a prazo, bem como as
taxas de juros, o Imposto sobre Operações Financeiras
(LOF) e a Taxa de Abertura de ( ' redito (TAC) devem ser
informados previamente. conforme está previsto no Códi-
go de Defesa do Consumidor.
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No parcelamen Lo sem acriscimo, geral mente es-
tão embutidos altos juros.

() atraso no pagamento da prestação implica mui-
ta de até 2/ sobre seu valor.

E assegurada ao consumidor a liquidação anteci-
pada dos débitos, total ou parcialmente. mediante a
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
desde que as parcelas do financiamento sejam fixas.

Cheque

Sustado

Sustar uni cheque signiliea emitir contra-ordem
com o ohe ti 'o de impedir ;eu pagame mito.

Ao sustar o cheque. você não estará livre da obri-
ação do pagamento nem de ser protestado pelo for-

necedor de produtos e serviços, exceto nos casos de
perda ou roubo e mediante -,i apresentação do boletim
de ocorrência. fornecido pela polícia.

Contudo, existem situações tias quais pode ha-
ser o chamado "desacordo comercial'. Nesses casos,
o consumidor somente devera sustar o cheque se ti-
ver certeza desse desacordo e a confirmação de que
o cheque emitido bi cruzado, nominal ao estabeleci-
mento comercial e com os dtieres ''nao à ordem'. As-
sim, o consumidor terá a garantia de que o cheque
esta na posse do estabelecimento comercial, evitan-
do com isso que 11111 terceiro, chamado "terceiro de
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boa-fé". apresente o cheque ao banco, causando
transtorno ao consumidor.

Pré-datado

Existem aleumas recentes decisões dos tribunais
a lavor dos consumidores. Você tem o direito, perante
a Justiça. de pré-datar um cheque. Para garantir seus
direitos, laça constar na nota fiscal os números dos
cheques e as datas previstas para OS descontos.

Ao pré-datar o cheque, escreva a data prevista
preferencialmente na parte da frente, com caneta esfe-
rográfica. Nada impede que o consumidor descreva o
historico do negócio no verso cio cheque.

Caso o fornecedor apresente o cheque antes da
data prevista, poderá o consumidor exigir indenização
por danos materiais (tarifas  e puros bancários, etc.) e
até mesmo danos morais, se cabíveis.

Especial

Ao utilizar o cheque especial, o consumidor esta-
rá pagando juros durante todo o período em que esti-
ver usando esse "empréstimo" oferecido pelo banco.
Contudo, se o consumidor gastar mais do que o valor
estipulado para o cheque especial, o banco não é obri-
gado a acatar o cheque. Caso acate, será cobrada do
consumidor uma taxa extra, além dos .i uros. até que a
dívida seja coberta.
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Furto ou roubo de cheques ou cartões
Se voei:' For vítinia de furto ou roubo de seu talão de

cheques, cartão de banco ou cai-tão de crédito. vá até a
delegacia mais próxima e laça um boletim de oeorrncia
detalhando. se possível. os IltiluerOs dos cheques e dos
cartões. Leve a ocorrência imediatamente à Delegacia
de Ordem Eeonôm ica. ao CM. e à Serasa de sua cidade
e. principalmente. ao banco em que você tem conta e
peça para suspender o pagamento do cheque. informan-
do seu número e valor.

Se o Furto ou roubo acon tecer fora do expediente ban-
cúro . em fins de semana oti hriados.e nne em contato com
a Serasa/MG - Ceniralização de Serviços Bancúrios, pelo
telefone(31 )3222-Óól 1.

Cartio de crédito
L proibida ii priuf ica de preços diferentes para o con-

suniidoi- que urilii.a o cartão dc crédito. enr relação aquele
que paga cora dinheiro. A partir do irlornento cm que uni
estabelecinieno comercial aceita o cartão de crédito, o
consumidor (clii o direito de levar o produto (file desejar
pelo menor preço oferecido pela loja. Quanto ao
parcelamento pelo cartão de crédito. poderá haver a co-
brança de-juros pela adnii n istradora do cartão ou pela loja.
Nesse caso, o eonsu m tdor deverá ser iii Forirradi previa-
mente dos juros que estão sendo cobrados, uma vez que
Irá registro da aplicação de taxas de até 15 17< , ao mês.
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j\léui disso, iiiiiicziileixeSeucaí- lãocoiii terceiros, mie Ii
a senha junto com o cartão. Não deixe também a cópia do
boleto nem o carbono no estabelecimento comercial, pois
assim estará evitando fraudes.

Se você receber um cartão Sem ter pedido. rasgue-O
imediatamente e peça à administradora que o cancele.

Se o seu cartão for roubado, telefone imediatamente
para a administradora solicitando o seu cancelamento.
Anote o código de atendimento. Você não é mais respon-
sável pelas compras feitas após o bloqueio do cartão. Se.
mesmo assim, você for cobrado, procure a Justiça ou um
órão de defesa do consumidor.

7—PRODUTOS E SERVIÇOS QUE MERECEM
ATENÇÃO &SPECI&L

Compras pela internet

Tome cuidado com as negociações via internet. Não
existe ainda legislação que possa proteger cftivaniente o
consumidor em caso de ele ser lesado. Só negocie, nesse
caso, com empresas idõncas, estabelecidas no Brasil.

Muitas empresas que comercializam pela internet es-
tão sediadas fora do Brasil. havendo. em muitos casos,
dificuldade para o cumprimento das leis brasileiras.

Evite fornecer o número do seu cartão de crédito em
negociações via internet.
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Consórcios
Nesse caso, Lodo cuidado & pouco. Nem mesmo as

empresas autoriiadas pelo Banco Central oferecem garan-
tia ao consorciado em caso de liquidação ou falência. ()
risco) integralmente do consorciado.

Optando por esse sistema de compra, confira no Bati
co Central c nos Procons a idoneidade da empresa. Não
confie nas promessas de vendedores, pois nem sempre as
vanta g ens, oiercctdas constam no contrato.

Quando contemplado. o coissuinidor (ciii o direito dc
adquirir o bem no estabelecimento que melhor lhe convier
e eu i caso de atraso no 1)a ,-,ziiiieiiio da prestaçào, a multaia
máxima é de 2Y mais juros de 1 </ ao mus.

Sc o consumidor desistir ou for excluído cio tzrupo.
terá direito à devolução das parcelas pagas Corrigidas
monetariamente (excluídas as taxas de adesão e ele admi-
nistração) e ao valor pa go a titulo de securo no pra/o de
ate 00 dias a contar cio e nccrrame n Lo do respectivo grupo.

Cuidado com os consórcios clandestinos. Iam-
hem chamados venda programada. e com aqueles ofe-
recidos eu) UOÚ nc los clasi ficado.s de jornal, com um
número de telefone celular para contato, cujos ven-
dedores prometem entrega imediata do bem ja sortea-
do, mediante um depósito hancário cia entrada a ser
feito pelos interessados. Depois ele lazer o depósito.
os compradores lesados 1)11) conseguem mais manter
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contato com os Vendedores (falsários) por aquele (ele-
fone. O golpe já está aplicado e os golpistas estão perfei-
tamente protegidos e acobertados pela lei do sigilo telefô-
nico e do Sigilo bancário.

Financiamento habitacional
Cuidado para que o sonho da casa própria não se

transforme em pesadelo.

Os juros mensais praticados pelo Sistema Financeiro
Habitacional (SI-'H) podem chegar a 1% ao mês e a corre-
ção é calculada pela TR, acima da inflação.

Contratos de prazo prolongado (120. 180 e 240 meses)
acabam se tornando mui to onerosos. O ideal o financiar o
imóvel com prazo inais redutido, evitando o acúmulo de
Juros e a correção no saldo devedor, que. pelas regras
vigentes, deve ser quitado integralmente até o término do
contraio. Assim sendo, pouco adianta reivindicar redução
no valor da prestação durante a vigência do contrato.

Imóvel

Ao comprar um imóvel, seja na planta ou já
construído, o consumidor deverá tomar as seguintes pre-
cauções: conhecer a idoneidade económico-financeira da
empresa que real i/o a venda do imóvel: pesquisar nos
Procons e rios Juizados Especiais se há algum processo
contra a empresa: verificar se a empresa está registrada na
Junta Comercial ou no Crea (no caso das construtoras):
obter certidão negativa do imóvel na Prefeitura Municipal.
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1tii iso de loleatitento, eriticar se foi aprovado pela
l'reteitura NIunicip:tl: erilicar no (.i'artorio de Registro de
imóveis em nome de quem está registrado o iiflt ei. pois
somente essa pessoa poderá efetuar a enda: e ler, com
atenção. o contrato, de compra e \ enda. cri tcando o rca-
uste das prestações e se as cláusulas são ou não ahust as.

São inúmeros os problemas causados ilOs COflsUilti-
dores ti ue ado tu te tu i móveis na planta. ( ) mercado estí
cheio de estelionatários que se passatn por empresários
da eonsiriiçaoivil. ( )conveniente oadqttiriro imóvel pron-
toe aealulo. 1)015( 1 i.'oiisUiitiilor pode. tnclusie. ter certe-
/i(1iIai1t(iu(illi(lnlc(i(laeahamenhoiero'gui:iriolu(ie(i(is
olocutitejitos, tendo ainda noção exata do tain;inlio dos
cóiu los e da Iuneionzuiidade, entre outros detalhes,

)s apartamentos vendidos na planta esta i. gera une n-
te. em prdu que a construtora promete consiruirelil ler -
teno dc teiceiiiis. o]Ue e l'1 iitailii	uiii

to ,, dodo edifício a ser construído no local. Se a obra não For
comeI ti ida. surge uni coiuple so Impasse t urídico.

Muitas ci itt sI tutoras eofl seeuein ii minei ame nk ban-
cário para a obra hipotecando todo o prédio. fias ven-
olciu a vista qualquer apartamento. recebendo dinheiro
C111 dobro (do banco e do comprador) Sc a obra não ficar
pionta. o banco está seguro com a hipoteca. Inas o comi-
prador soilie )eioia total. Nau saci taros os casos ciii que
as construtoras vendeiti o mesmo apartamento para duiis
OU tni.uis compradores.



Ao comprar imóvel na planta. ninguém sabe se a
construtora está devendo ao INSS. a seus empregados-
ou a fornecedores de material e serviços. Caso haja dí-
vida, o que é comum, ninguém sabe qual é seu montan-
te. Fio caso de falência, a perda do comprador é total.
conio tem ocorrido frequentemente em todo o País.

Nesses casos. OS dirigentes das construtoras cos-
tumam saquear as suas próprias empresas. desviando
os recursos e adquirindo bens cru de familiares.
As obras silo paralisadas e, ao ser decretada a falência.
não se encontram bens suficientes para o pagamento
das dívidas. Os compradores é que saem prejudicados.

Seguro de vida

Ao contratar seguro de vida, seja individual 011 em
grupo. analise cuidadosamente todo o contrato (apóli-
cc), especialmente quanto aos valores das mensalida-
des e às indenizações em caso de sinistro.

Verifique nos Procons a idoneidade das segurado-
ras. Cuidado com falsas promessas de corretores.

Seguro de automóvel

Vcriíique, na apólice, quais são os valores em caso de
sinistro (perda total, contra terceiros, furto, etc.). Confira
nos Procons se filo) há pendências contra a seguradora.

Em caso de sinistro, exija o valor da indenização
constante na apólice, e não o preço de ,iieicado do bem.

Pague sempre com cheque nominal à seguradora.
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Pacotes turísticos
À ciila de pLotcs turísticos em Minas Gerais tem

causadopo hle it ias, principal meu te ciii face do grande nú -
mero de empresa ,, clandestinas que operam no mercado.

AnTes de mais nada, ceriifiquc-e de que a agência
possui registro na hrnhratur.

Pri icurc conhecer tietal hadamcnte todos os dados te-
latit os i itecni, conto o transporte. i qualidade da aco-
modação e a ali niei1taçu . e-,,Jarecendo 1 tido em contrato
escrito, para fac; 1 lar c ciii ual rcclaniaçúo.

Fviie o I)taiirc rito ii rIa, pois. no caso de al g um cun-
tíalcilipo. lica itiais acm 1 recuperar ir prejuízo por meio de
tirita iriedi(a judicial dc sLispci1so de pagarlielitos futuro,'.
)correndo altiiii desctiiripririicnto por parte da agência,

piocurc doctumrcittiir e stilicicrrtcr;icnic. com lotogralia e
icstcinimnlias. ou iricsnti' iet'irar a rccIaiiiaçio no hotel ou
no gurehé da empresa ;imrca, para que possa. com  seguran-
ça. rei mrol;ear a m;;ticriiiae.iii j'ls prcllii/os sotrids.

Planos de SaI'l(Ie
r,i e o plano,, dc saúde súo regulados

prmcipaltnenre pela lei n' 1)6S() de 31611998. e por reoIu-
çCes pro\cnienres da Agencia Nacional de Saúde - .\NS --
e do Conselho de Saúde Suplementar - Consu -.
inteirane da estrutura reginiental do Ministério da Saúde.

Atires de aderir a uni plano de saúde, pesquise os
preços e as coberturas oferecida,, pelas operadoras.
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Avalie se a área geocrálica de abrangência, os profis-
sionais e a rede convcniada do plano (te saúde atendem às
suas necessidades e expectativas.

lnl)rme-se. junto aos órgãos competentes (Procons e
Agência Nacional de Saúde - ANS - 08(X)-70 19656) sobre a
idoneidade da operadora e reclamações porventura existentes.

Verifique as carências, <)ti o período mínimo de
tempo fixado para cada grupo (te tratamento OU prOce(h-
iflcfltoS iiitdicos, que não poderão ser superiores a:

- 24 horas para urgência (acidentes pessoais ou com-
plicações no processo gestacional) e emergência (risco
imediato à vida ou lesões irreparáveis) após a assinatura
do contrato:

- 10 meses para parto:
- seis meses para as demais situações:
- 24 meses para doenças e lesões preexistentes. A

doença ou lesão preexistentc aquela (te que o consuiiii-
dor sabe ser possuidor Ou portador 110 momento da
contratação. Nesses casos ele tem cobertura parcial tem-
porária atú cumprir dois anos de carência, ou seja, não tem
direito a cobertura para procedimentos cirúrgicos ou de
alta complexidade nem a leitos de alta tecnologia - CTI e
UTI. Nessas situações, se o consumidor preferir o atendi-
mento sem cumprir a carência estipulada. poderá escolher
pagar um valor maior para ter acesso ao atendimento. Esse
procedimento chama-se "agravo".
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Após a escolha da operadora, solicite uma cópia do
contrato e, antes dc assinar, leia com atenção e verifique
se ele conttm tudo o que loi prometido pelo vendedor ou
corretor (N incia. coberturas, preço, reajuste das parce-
las, etc). Dúvidas poderão ser esclarecidas cm qualquer
árgã() (tc defesa do consumidor.

importante lembrar que o consumidor tem o direito
de receber de imediato uma cópia do contrato assinado
por ele e pela operadora.

8— DEZARTEG()S 1)0 CÓDIGO DE E)EFESA 1)0
CONSUMIJX)RQUETOIX)SDEVEM CONHECER

Todos os arlicos da Lei 8.07 trilam dos interesses do
consumidor e devem sei' conhecidos. Aqui estão destacados
de,. deles, que são muito utilizados na reparação de direitos
que tenham sido violados durante a relação dc consumo.

ResponsahiIidacIc por vício do 1)t'OdIltO (art. 18)
Os 1 orriecedores dc produtos dc consumo respon-

dem sol idarianiente pelos vícios de qualidade ou quanti -
dade que os (orucuil impróprios ou inadequados. Não sen-
do o vício sanado cm. no máximo. 30 (lia ,, Pode o consuiiii-
dor exicur, alternati amente e ii sua escolha: a substituição
de produto por outro da mesma espécie e em perfeitas
cond icóes de tts : a restituição imediata da quantia paga
monetariamente atualizada, sem prejuízo dc eventuais per-
das e danos: ou o abatimento proporcional do peço
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Responsabilidade por vício do serviço (art. 20)

O fornecedor de serviços responde pelos vícios de
qualidade que OS tornem impróprios ao consuiiio ou lhes
diminuam o valor. Nesse caso, o consumidor poderá exigir.
de imediato, a reexecução dos serviços, sem custo adicio-
nal e quando cabível: a restituição da quantia paga. mo-
netariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas
e danos: ou o abatimento proporcional do preço.

Prazos para reclamar (art. 26)

O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de
fácil constatação caduca em:

trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço
e de produtos não-duráveis:

11— noventa dias, tratando-se de fornecimento de ser-
viço e de produtos duráveis.

§ f0 - Inicia-se a contagem do prazo decadencial a
partir da entrega eletiva do produto ou do térlilirio da cxc-
cução dos serviços.

§ 2' - Obstam ci decadência:
- a reclamação comprovadamente formulada pelo

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços
até a resposta negativa correspondente, que (leve ser
transmitida de fornia inequívoca;

II - (Veta(1o).
III - ai nstaunação dc inquérito civil, até seu encetTamento.
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§ 3 - lratanck-se de VÍCIO oculto, o pra/o decaden-cial
Inicia-se 00 mon)emo em que ficar evidenciado o deleito.

Oferta e contrato (art. 30)
Toda informaçio ou publicidade, sulcienteuiente pre-

cisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunica-
ção COO) relaçúo a produtos e serviços olerecidos ou apre-
sentados. obroa o fornecedor que a fizer veicular ou dela
se ulil itar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Oferta e informações (art. 31)
A olirta e a apicsentaçio de produtos ou serviços devem

assegurar iiifórmtções corretas, claras. precisas. osicusivas e
cm língua portuguesa sobre suas características, qualidades.
q uant i fade. com p< ISIÇ III, preço. ganint ia. pra/.os de validade e
oroem. entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentai]) à saúde e Segurança dos consumidores.

Recusa ao cumprimento da oferta (art. 35)
Se o íornecedor de produtos ou serviços recusar cum-

pi.i mcii to à oferta. iprcscntaçào ou publicidade, o consu-
niido' poderi, alternativamente e à sua livre escolha:

- exi g ir o cumprimento foiçado da obrigação. nos
termos da oferta. apresentação ou publicidade:

II - ace lar outro prxltito 011 pmstação dc serviço etj&uvalenlc
III - rescindir o contrato. com direito à restituição de

quantia eventual mente antecipada. monetariamente atua-
fitada, e a perdas e danos.
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Cobrança de dívidas (art. 42)
Na cobrança de dhitos, o consumidor inadimplente

não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer
111)0 de constrangi niento ou ameaça.

Parágral único - O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repelição do inekhito, por valor igual ao
dobro do que pagoU em excesso. acrescido de correção mone-
tária e juros legais, salvo hipótese ele engano justilicável.

Contratos (art. 46)
Os contratos que regulam as relações ele consumo i)()

obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportu-
nidade ele tomar conhecimento prévio ele seu conteúdo 011

se os respectivos instrumentos forem redi g idos ele niodoi a
dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Direito de arrependimento (art. 49)
O consumidor pode desistir elo contrato, no prazo

de sete dias a contar ele sua assinatura ou elo ato de
recebimento elo produto ou serviço, sempre que a
contratação ele fornecimento ele produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento ce)mercial, especialmen-
te por telefone eu em domicílio.

Parágrafo único - Se o consumidor exercitar o di-
reito ele arrependimento previsto neste artigo. os valo-
res eventualmente pagos, a qualquer título, durante o
prazo ele reflexão. serão) devolvidos. de imediato,
moneta-riamente atualizados.
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Garantia (ati. 51))
A carantia contratual é complementar à legal e será

con brida mediante termo escrito.
Parágrafo úiiico—() teriiiode garantia ou cquivalenie

(leve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada.
em que consiste a mesma garantia, bem conto a loritia. o
prazo e o lu g ar em que pode ser exercitada e os ónus a
cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devida-
mente preenchido pelo fornecedor. no ato do forneci men-
to' acompanhado de mau Li aI de 15 L ruçao, de iii sial açao e
LISO do produto em linguagem didática, com ilustrações.

9 —OUTRAS LEIS QUE DEFENDEM OCONSUMIDOR

Algumas leis são de grande interesse para0 consumi-
dor. A legislação federal poderá ser consultada pelo sue
www. planalto.gov.hr e a legislação estadual no endereço
vww.almg.gov.bi/procon:

-- Lei Federal n 5.078. de 11/9/90 - Código de Defesa
do Consumidor

2 - Decreto Federal n 2.181. de 20/3/97 - Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor e aplicação de san-
ções administrativas

3 - Lei Federal n 9.656. de 1998 - Planos de saúde
4 - Lei ti' ' 9$7() de 1999  - Mensalidades escolares e

retenção de documentos
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5 - Lei Estadual n° 1 1 .052. de 1993 - Meia-entrada
para estudantes

6—Lei Estadual n° 14.126. de 2001 - Recebimento dc
cheque em estabelecimento comercial

7—Lei Estadual n° 14.689. de 2003— Dispõe sobre a
informação ao consumidor de alteração no peso, fl() núme-
ro de unidades OU no volume de produto comercializado
no varejo: "maquiagem de produtos"

8—Lei Estadual n° 14.788, de 2003—Obriga o comerci-
ante a ter um exemplar do Código ele Defesa do Consumi-
dor para consulta

9—Lei Estadual n' 14.790, de 2(X)3 - Proíbe a exigência
ele caução para internação hospitalar, nos casos de urgên-
cia e emercência

ID— Lei Estadual n° 14.944, de 2004 - Dispõe sobre
a alixaçãe) de tabelas de preços dos serviços nas agên-
cias bancárias

II) - PESQUISA I)F; PREÇOS:
(;ARANi'IA DE ECONOMIA

E muito importante que o consumidor compare os
preços elos produtos antes de fazer uma compra. As
variações são muito grandes entre uma loja e outra.
Agindo assim, o consum ielor estará, comcerteza. fa-
zendo uma boa economia.
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( ) l'rocon Assembléia pesquisa. periodicamenie, os
preço,, dc produtos e serviços praticados em Belo Hori-
ionte, colho re ierêneia para o eonsumflidor. As pesquisas
mensais relerem-se a produtos básicos de supermercads.
eomuhustivel. gis de co,inha e preços praticados por açou-
rues e padarias. Semestralmente S'U) leitas pesquisas de
tarifas bancárias e telefónicas e de material escolar. ()
Procon Assemiihléia também pesquisa, em épocas cspecíli-
CaS. OS preços de OVOS de páscozi. bacalhau e outros pci-
XeS. brinquedo,, liori.'s e produtos natal tu is

( ) consumidor poderá fazer a ei nua 1 ai das pcsq a sas
pelo ife wwwail iuga v. br/proc in.

li —TELEFONES ÚTELS
Você poderá encontrar os telefoiles e endereços dos

Procons e das entidades de defesa do consumidor de Mi-
nas Gerais ntisiU' wsw.imip.mmi.eo\'.hm. lnlormmiaiiios os se-
glimnies telefones de interesse do consumidor:

Ana (Aguo)	 (61)21095401)

Anotei (Telecomunicações)

Anoel (Erlerg)a Eldiricu)	 167

ANO (Cornbustivei)	 0800-9700 2137

ANS (Saúdo)	 0800011) (013

ANI F(i rorlsportes Terrestres)	 ,uslyr 0)

Anvina (Vi9ii1)ocjaSaniária)	 0800611997
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Banco Central	 0800-9792 345

CDIJSPC	 32E-1700

Cenrig	 116

Conselho Municipal do idoso	 3277-4607 ou 3277 4411

Copasa	 115

Correios	 0800-7250100

Defensono Pública	 33499400

Fonaaeg	 21)25I07777

Delegacia de Policio de Defesa do Consumidor	3275 11)87	31W1

lemotro	 0E002591 818

ipom MG (Pesos e MedidOs)	 3:199 /1)0)

Juizado Especial Criminal	 2411-6055

Juizado Especial das Relaçoos do Consumo	3221 4499

Juizado Especial Federal	 2129-6608

Movimento das Donas de Casa	 3274-1033 ou 3274-7227

Ordem dos Advogados do Brasil lOAs-MOI	211025800

Poli— SIliltar	 190

Procon Asssn,bleia (Lourdes)	 3253 5500

Procon Assembleia (Praça Selei	 :1201 9400

Procon Estadual 3260-50100U3250-5m

Procon Municipal	 3277454/Ou 3277-9503

Serasa	 30-71-1900

Susep	 0800218484
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12— I'ROCON ASSEM BLÉ1A-
SFMPRF PRONID PARA1VI'FNIWR

() Procon Asseitibkit foi inaucurado ciii Icvcreiro de
1997. sendo um árgto administrativo do Poder! c!islativo
mineiro, com o objetivo de harmonizar os interesses dos
participantes das relações de consumo e intermediar os
conil los enfie os consumidores e OS fornecedores.

Atua iaiubni na educação e informação de fornece-
dores e consumidores, quanto aos seus direitos e deve-
tcs. com vistas à melhoria do mercado de consumo.

() Procon funciona das 8 às 18 horas, de secunda à
sexta- ft'ira, na Rua Curitiba, 2 .(X)2. bairro Santo Agosti nlio.
em Belo l-Iortzonte/ MC. e também de segunda a sexta-
feira, das 7h30 às 17h30. no Psiu da Praça Sete, no centro
da cidade.

Nossos (ele taxes são: na unidade do bairro de
Lourdes: (03!) 3293-9299. Na unidade do centro da ci-
dade: (031) 3201-5066

() endereço do Procon Assembléia na Internet i
www.alme.ov.bi'/procon/. Nossa pá g ina oferece acesso à
legislação mineira e aos projetos em tramitação na Asseni-
hfeia (te Minas; pe juisas de preços; inl'orrnações e dicas,
incluindo o teor de açães judiciais (te interesse coletivo:
cartilhas sobre diversos Lemas e acesso a vários óruãos de
de k'sa do ei in su ia idi a'.
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LII N'8.078, DE II DE SETEMBRO DE I990

[)iv,,iu '( /)it (1 /)/OtCÇ'(io (/0 OZ S OHm/O? e (1(1

outros prOl'i(/elleiOS.

O I'RESIDENTE DA REPÚBLICA,

laço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

líruLo 1
Dos Direito,> do Consumidor

CAPÍTULo 1

Disposições Gerais
Au. 1 - O presente código estabelece normas dc

proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse social, nos termos dos arts. 5°. inciso XXXII.
170. inciso V. da Constituição Federal e art. 48 de suas
Disposições Transitórias.

Art. 2' - Consumidor S toda pessoa física ou jurídi-
ca que adquire ou Liii lua produto ou serviço conto des-
tinatZiri() final.

Parág ali ú ii ci	1'1(111 i pala-se a consumidor a colet i -
idade  de l)eS50tS, ainda que indeterminúveis, que haja

intervindo nas relações de consumo.
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An. 3' - Fornecedor t. ioda pessoa física OU jurídi -
ca, pública ou pri\ ada. nacional ou estrangeira. bem
conto os elites despersonalitados. que desen vol em
ItIs idade de produção. montagem. criação. consiruçilo,
trauslorinação. importação. exportação. distribuição tILI
coiiiercialiiziçao de produtos (lii )Iesiaçiio de serviços.

§ 1 - Produto é qualquer bem. móvel ou imovel,
itiaterial ou imaterial.

§ 2 - Ser iço é qualquer ai i idade l'ornecida no
imiereado de consumo. mediante remuneração. inclusic as
de nat tire/a bancária. fi nancem ra, de créd li e securi lúria,
sal o as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

CAI'Íi'L IA) II

l);i Política Nacional dt.' Relações de Consumo
Ari. 4 - A Política Naco mal de Relações de ('onsu-

liii) tt.'til por t)hjCtIv() (1 atendimento da ,, necessidades dos
eonsuiiiidores. o respeito a sim dignidade. saúde e
rança. a proteção de seus interesses economico-, a
mime horia da sua qualidade de ida, bem como a transpa-
rtneia e harmonia das relações de cünstiino. atendidos
4)5 SCL'(i i mimes pri neípii is:

1	ieeomtlieeiniento da vulnerabilidade do consumi-
ibm 1141 titercado de consumo:



11 - ação governamental no sentido de proteger elti-
vamente o consumidor:

a) por iniciativa direta:
h) por incentivos à criação e desenvolvimento de as-

sociações representativas:
c) pela presença do Estado no mercado de consumo:
d) pela garantia dos produtos e serviços com pa-

drões adequados de qualidade, segurança, durabilida-
de e desempenho.

III - harmon fação dos interesses dos part ic ipanles
das relações de CoflslIIll() e compatibilização da proteção
do ConSUIfli(l(}r com a necessidade de dcscn olviiiicnto
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princí-
pios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170. da
Constituição Federal). sempre com base na boa-fé e equi-
líbrio nas relações entre consumidores e fornecedores:

IV - educação e informação de fornecedores e consu-
midores. quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à
melhoria do mercado de consumo:

V - incentivo à criação, pelos fornecedores, de meios
eficientes de controle de qualidade e segurança de produ-
(os e serviços, assim como de mecanismos alternativos de
solução de C )n lii ti is de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os
abusos praticado ,., no mercado de consumo. mel usive



a concorrencia desleal e utiliï.açào indevida de inventos
e criações industriais das marcas e nomes comerciai '. e
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos
C 011 su iii i d )res

1 racionaliiaçio e melhoria dos serviços pti

h 1 e
VIII	estudo constante das itiodilicações do nier

cado de consumo.
Ari. 5' - Para a execução da Política Nacional das

Relações de Consumo. contara o poder público com os
semUlI1tcs instrurmientos. enirc outro'..

1	manutenção de assi st-I1cIa juridica, iiiicral e
,iILilIt. para ü consuiiiidoi calcule:

II	itisi ituição de Proitiolorias de Justiça dc Defesa
do ( I)Ilsuluidor. 10 i.tiiibittm do N'1imiiskrio Público:

111 criação de delegacias de polícia cspecialiiadais
no atendimento de consuiiitduics vítimas de infrações
pcm1a'. de consumo:

IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Cau-
sas e Varas Especializadas para a solução de litígios de

flnrnL

V conccssao dc esi íriuilosacr ação e dcscn olvi -
miteilim' das Associações de 1 )elcsa do ('onsuniidoi.

1 - (Vetado).
§ 20_ (Vetado).



CAP11I4,0111

l)us Direitos Básicos do ('on'uinidor
Art. 60 - São direitos básicos do consumidor:

- a proteção da vida, saúde e segurança contra os
riscos provocados por práticas no fornecimento de pro-
dutos e serviços considerados perigosos ou nocivos:

II - a educação e divulgação sobre o consumo ade-
quado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade
de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a iii Ioriiiação adequada e clara sobre os diferen-
tes produtos e serviços, com especi ticação correta de quan-
tidade, características, composição, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais. beta
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e scr\ Iços:

V - a modilicação das cláusulas contratuais que esta-
beleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
razão de fatos supervenientes que as tornem excessiva-
mente onerosas:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
l)atrimniais e iliorais, individuais, coletivos e difusos:

VII - o acesso aos órgãos judiciários e adininistrati-
vos com vistas à prevenção ou reparação de danos
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Ptrifl)Iiais e I1i&)rais. individuais. eoIe1ios ou dilusos.
assegurada a pr teço Jurídica. ad ia ii isi rati \ a e kScn leu
aos necessitados:

VIII a taeiIit:Içu) tIa ilelesa de seus direilos. inclusi-
ve LOtO a inversão do (aitis da prova, a seu lavor, no pio-
cesso ei' il. quando. a erikrio do uií. For eiossíiuiI a ale-

:içà() OU quando lor ele liipossutieiente. segundo as re-
ras ordinária ,, de experiências:

IX - (Vetado):
X - a adequada C LI ILil/ )reSiaÇIO l()s SL'FVIÇOS púhti-

cos ciii izeral.
Ari. 7 - ( )s direitos previstos neste código não ex-

cluem outros deconentes de tratados ou eon ençúes in-
ternacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação
interna ordinária. de rcuIumentos expedidos pelas autori-

adjuinistratis as coillpetentes. bem colho dos que
demem dos I)fiilLíl)i05 uerais do direito, ammalmmaa. cosiu-
ii es e equidade.

ParáiraFo único 'lendo mais de uma autor a oknsa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos da-
li )s p re\ i stos nas um rm as de con U Ti) t

('APÍ'I'tJLO 1V

1)a Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção
e da Reparação dos 1 )a um s
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SEÇÃO!

)a Proteção à Saúde e Segurança
Art. 8 - Os produtos e serviços colocados no merca-

do de consumo não acarretarão riscos à saúde ou seguran-
ça dos consumidores, exceto os considerados normais e
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obri-
gando-se os fornecedores, em qualquer hipátese, a dar as
informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único Em se tratando de produto indusiri-
aI, ao fabricante cabe prestar as i n formações a que se te te-
re este artigo, airavés de impressos apropriados que de-
vem acompanhar o produto.

Art. 9 - O fornecedor de produtos e serviços po-
tencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segu-
rança deverá i ii tormar. de maneira ostensiva e adequa-
da. a respeito cia sua nocividade ou periculosidade, sem
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada
caso concreto.

Art. ID - O fornecedor não poderá colocar no merca-
do de consumo produto OU serviço que sabe OU deveria
saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade
à saúde ou segurança.

§ 1 ( ) fornecedor de produtos e serviços que,
p0 st cri orm e n te à sua i n 1 o )d u ção no mercado de e ons u-
mo. tiver conhecimento da periculosidade que apresen-
tem, deverá comunicar o fato imediatamente às au tori -



tiade'. e tu e(cilte'i e aos consumidores, mediante anún-
ci». publicitário.,'.

* 2'' - Os anuncios puhiicitários a que se refere o
p:triíralo anterior serão veiculado ,, tia imprensa, rá-
dio e televisão. às espensas do fornecedor cio produto
li er iço.

3 - eiiipre que [is erem conhecimento de
perculosidade tit. 1)iOdUtOs (10 SeIVIÇUS à satide ou setu-
atiça dos cttiisttiiiidores. a União. (iS listados. o Distrito

iLderai e os Muicipios deverão nitirrná-k». a lespeito.
1	\ah

SEÇÃo ii

Da iks1)t)II5tI)IiI(l.L1ie pelo Fato do PI()dlIttI C tIO Seiviço
Art. 12 - ( ) abricatite. O prodtiittr. ti consIrtilcIr. nacio-

nal ou esirdilgeirtI. e o iitIportulor respondei. indepen-
(IdIlIetileflie (lul C\isICilCla de culpa. pela RpítIIÇui() dos
tIIIIIiS causuick >5 aos C(tflSUfli dt ties por de lei ». decorren-
te-, de proitil 1 i abricação. C( >nsi uçàt 1 numutgeli . loimu-
lis. niatiipulaçfto. uI>resCfltutÇ.to CIII aci>ndicionainenio de
seio1 produtos. bem como por ir ti rivaç'>es insu tieierites
Clii inadequadas st hre sua Litiliiziçao e risco,_

§ 1 i»uto t defeituoso quando  não .>Ieiece a
set ti lança (I M: dele 1 eg iii tu ai te o te se espera. 11-Valido-,C eni
CC iiisideraçàt as e iicunstancias reles antes, entre as quais:
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1 - sua apresentação:
lI—ouso e osnscos que razoavelmente dele se esperam:
III - a época em (lLIC foi colocado em circulação.
§ 2° - () produto não é considerado defeituoso pelo

lato de outro (te melhor qualidade ter sido colocado no
mercado.

§ 3 - O fabricante, o construtor. o produtor ou impor-
tador SÓ não será responsabilizado quando proar:

- que não colocou o produto no mercado:
II que. embora lia a c )l ocado o produto no mercado.

ode lei lo i nexistc:
111 - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Art. 13 - O comerciante é igualmente responsável.

nos (ermos do artigo anterior, quando:
- o fabricante, o construtor, o produtor w o importa-

doi- não puderem ser ide iii i hcados
II -o produto for h)rnecido sem identificação clara do

seu fabricante. produtor, construtor ou importador:
III - não conservar adequadamente os produtos

perecíveis.
Parágrafo único - Aquele que efetivar o pagamento

ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso con-
tra os dentais responsáveis, segundo sua participação
na causação do evento danoso.
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Ari. 14 - ( ) lornecetlor de ser Iços responde, mdc-
pendeiitemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por dct'ciis relativos
i prestação dos ser\iços. bem comi ir n li riii açôes i o-
su ficie nies ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

1	() serviço é	quando não fornece
a securaliça que o consumidor dele pode esp~ e-

ando-se cm e nsideraçiio as cireiinstãiieias relevan-
ts.e tire as

1	niodo de seu lorneeimentoo:
II o resultado e os riscos que raioavelntente dele

se esperam:
III a opoca ciii que lo ii tornecido.
§ 2'	() serviço não e considerado defeituoso l)ela

adoção de novas feenicas.
- O lo irncecdor de sers iços sc não ,erã respon-

saN 1 1/alIo) qualido provar:
-	tendo prestado o serviço, o deleito inexisle:

II a culpa e xelusi a do consuni dor ou de terceiro.
§ 4 - A icspo)Iisabi idade pessoal dos PIolssiomLis

liberais seri apurada mediante a verificação de culpa.
;\t. l	( Vetado).
Ari. ló - (Velado).
Ar, 17 - Para os efeitos desta seção, equiparam-se

aos consumidores todas as dimas do evento,
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SEÇÃO III
Da Responsabilidade por Vício do p roduto e do Serviço

Au. 1 -- os fornecedores de produtos (te COnSUtTl()
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
VÍCIOS de qualidade ou quantidade que os tornem imprópri-
os Ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade, com as indicações constantes do recipiente,
da embalagem. rotulagem ou mensagem publicitária, respei-
tadas as variações decorrentes de sua natureza. podendo o
consumidor exi g ir a substituição das partes viciadas.

§ 1 - Não sendo o vício sanado rio prazo máximo (te
trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à
sua escolha:

- a substituição cio produto por outro da mesma
e s pécie. em perfeitas condições (te uso:

II -aiest íuiiição imediata da quantia paga, monetaria-
mente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos:

111 - o abatimento proporcional cio preço.
§ 2 - Poderão as partes convencionar a redução ou

ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não
podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta
dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá
ser convencionada em separado. por meio de manifesta-
ção expressa do consumidor.
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§ - () consumidor poderá fazer liso imediato das
alternativas do § 1 deste amigo sempre quc ciii razão da
extensão do VÍCIO, a substituição das partes viciadas pii-
der comprometer a qualidade ou características do produ-
to. diminuir-lhe o valor OU Se tratar de produto essencial

§ 4 - Tendo o consumidor optado pela alternativa
do inciso 1 do * 1 deste artigo, e não sendo possível a
substituição dl) 11cm, poderá haver substituição por ou-
tio de espécie. marca OU modelo divers~ mediante
complemeniação ou resliiiiiçio ite cvenival diferença de
pL'Ç. sem Pre.luí/.o do disposto nos incisos II e III do §
1° deste artigo.

§ 5 - No caso de Fornecimento de pro(lutos in
tintura, será responsável perante o consumidor o torne-
eedt r i mcd uito, exceto quando identificado claramente
seu produtor.

§ 6- - São imprópriospr(prios ai i uso e consumo:

- os produtos cutos prazos de validade estejam
eu ci dos:

II os produtos deteriorados, alterados, adultera-
(los, avariados, falsificado,,, corrompidos. fraudados.
nocivos a vida ou a saúde. perigosos Oh. ainda, aqueles
em desacordo com as normas regulamentares (te Fabrica-
ção, distribuição ou a)reSCntaÇãli

III - os produto.,, que, por qualquer motivo, se reve-
lei) inadequados ao fim a que se destinam.
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Art. 19 - Os lornecedores respondem sol idariainente
pelos vícios de quantidade do produto sempre que. res-
peitadas as variações decorrentes de sua natureza. seu
conteúdo líquido lor inferior às indicações constantes
do recipiente, da embalagem. da rotulagem ou de mensa-
gem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternati-
vamente e à sua escolha:

1 - o abatimento proporcional do preço:

II a com plemcntação do peso ou medida:

III - a substituiçíio do produto por outro da mesma
espécie, marca ou modelo, sem OS aludidos vícios:

IV a reslituiçào imediata da quantia paga, moo
netariamemi te atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos.

§ 1 - Aplica-se a este artigo o disposto no § 4 do
artigo anterior.

§ 2— () fornecedor imediato será responsável quan-
do fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado
não estiver aferido segundo OS padrões oficiais.

Art. 2() - O fornecedor de serviços responde pelos
vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consu-
mo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações colistal)
tcs da oferta ou mensagem publicitária, podendo o con-
sumidor exigir. alternativamente e à sua escolha:
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a ieexecuçio dos serviços. sem CUStO adicional e
quando cabível:

II a ret it uiçao imediata da quantia paga. maneta-
nainente atualiiada. sem prejuí/o de eventuais perdas e
da nos:

III - o abati iiie n tu pi( ipt )le j ai) i i lo preço.
- A reexeeuç5o (I)s serviços poderá ser confia-

da a terceiras devidamente capacitados, por conta e ris-
do 1 t rneeedor.
§ 2 - São impróprio,, as ser iças que se nuisireni

inadequadas para as uns que raioavelmente deles se es
pelam. bem como aqueles que não atendam as normas
regmilamenlames de preslabilmdade.

,\rt. 21 - Na lomneelrlmenmt) de serviços que ienliaiii
ll obteliva a reparação de qualquer produto, etiside-
ram- se - á 01 p1 íei ta a obri gaçiu tui 1 )rneccdor dc empregar
componentes de reposição ariginais adequados e no os.
ou que mantenham as especa 1 meaçàes técnicas do fabri-
cante. salso. quanto a estes tiliminos, aularifação em con-
irirmo do) consumidor.

Art. 22 -- ( )s orgàos púF-il icos. Ot si ou suas emlipme-
sas. eoncessmonárias. perIniionaras ou sob qualquer
outra arma de empreendimento. %,-to obrigados a orne-
cci sei viços adequadas. e tiemelites. seiuros e. quanto

». csscmmci:mm s_ eontínui is.



Parágrafo Único - Nos casos de descuiiiprimento. to-
tal ou parciaL das obrigações referidas neste artigo. serão
as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar OS

danos causados. na forma prevista neste código.
Art. 23 - A ignorância do fornecedor sobre OS VÍCIOS

de qualidade por inadequação dos produtos e serviços
não o exime de responsabilidade

Ar!. 24 - A garantia legal de adequação cio produto
OU SerVIÇO independe de termo expresso, vedada a exo-
neração contratual do fornecedor.

Art. 25 - É vedada a estipulação contratual de cláu-
sula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de

indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 1 - Havendo mais de um responsável pela causação

cio dano, todos responderão solidariamente pela repara-
ção prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2 -- Sendo o dano causado por componente ou
peça incorporada ao produto ou serviço, são responsá-
veis solidários seu fabricante, construtor ou importador e
o que realizou a incorporação.

SEÇÃO IV

Da Decadência e da Prescrição
Art. 26 - O direito de reclamar pelos vícios aparentes

OU de fácil constatação caduca em:
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1 -- trinta (lias, tratando-Se de lorneciniento de ser-
e de produtos iiio-durdvcis:

II - noventa dias, tratando-se de lornecinienio de
serviços e de produtos duráveis.

§ 1 Inicia se a coniacem do pra/o decadencial a
partir da entrega efetiva do produto ou do L(riiiIii() da
execução dos serviços.

§ 2 - Obstam a decadência:
- a rectaivaçào comprovadanienie lormulada pelo

consumidor perante (1 fornecedor de produtos e servi-
ços até a resposta negativa correspondente. que deve
ser transmitida de fornia inequívoca:

11- (Velado):
11 - a insiauraçao de inquérito civil, até seu encer-

ramento.
§ 3 [vaiando-se dc vicio oculto. o prato

decadcncial inicia-se no momento ciii que ficar eviden-
ciado o defeito.

Art. 27 - Prescreve cm cinco anos a pictcnsí() à
reparação pelos danos causados por fato (lo POdtiio
ou do serviço prevista na Seção 11 deste capítulo, miei-
ando-se ii contagem do pra/,o a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria.

Pa rág ra 1 o único.  (\'c 1 ido)
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sIçÃo V
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica
Ari. 28 - ( ) iii, poderá desconsiderar a personal

dade jurídica da sociedade quando, cm deirinienio do
consumidor. houver abuso de direito. excesso de poder.
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação) dos esta-
tutos OU contrato social. A desconsideração também
será efetivada quando houver falência, estado de insol-
vência. encerramento OU inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.

§ 1 2 — (Vetado).
§ 2 - As sociedades integrantes dos grupos

societários e as sociedades controladas são sub s idia-
riamente responsáveis pelas obrigações decorrentes
deste código.

§ 30 - As sociedades consorciadas são solidaria-
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes (les-
te código.

§ 4" - As sociedades coligadas só responderão
por culpa.

§ 5 - Tamhm poderá ser desconsiderada a pes-
soa jurídica sempre que sua personalidade for, de al-
guma forma, obstáculo ao ressarcimeilto) de prejuízos
causados aos consumidores.
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CA1'Í1lJtÂ) V

Das Práticas Conierciais

SEÇÃO 1

Das Disposições Gerais
Art. 29 - Para os fins deste capítulo e do seguinte.

equ i Niraili-se aos consumidores todas as pessoas,
determináveis ou não. expostas às práticas nele previstas.

SEÇÃO II

lI)a () íerta
i\rt . 30 loda iii trniação ou publicidade. sulicicn-

temente precisa. veiculada por qualquer forma ou meio
de e iiunicaçào. com ielaçào a produtos e serviços ofe-
recidos ou apresentado. obriga o fornecedor que a fi-
zer veicular ou dela se utilizar e intezra o contrato que
vier a ser celebrado.

Au. 31 A oferta e apresentaçào de produtos
ou serviços (levem assegurar inlorivações corretas.
claras, precisas, ostensivas e cm língua portugue-
sa sobre suas características, qualidades. quanli-
dade, composição, preço, garantia, priios de vali-
dade e origem. entre outros dados, bem como so-
bre os riscos que apresentam à saúde e segurança
dos coli su m idores.
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Ari. 32 - os fabricantes e importadores deverão
asseg	 nurar a oferta de componentes e peças de reposi-
Ção enquanto não cessar a fabricação ou importação
do produto.

Paráurafo Único. Cessadas a produção ou importa-
ção. a oferta deverá ser mantida por período ra,,oável de
tempo. na forma da lei.

Art. 33 - Em caso de oferta ou venda por telefone
ou reembolso postal, deve constar o nome cio fabrican-
ice endereço na embalagem. publicidade e eia todos os
impressos utilitados na transação comercial.

Parágrafo único. E proibida a publicidade (te bens e
SCVÇOS p01 telefone, quando a chamada for oncrosa ao
consumidor que a origina.

Ari. 34 O fornecedor do produto ou SCVIÇ() tS
solidariamente responsável pelos atos de seus
preposios ou representantes autônomos.

Art. 35 - Se o fornecedor de produtos OU serviços
recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publici-
(fade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua
livre escolha:

1 - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos
termos da oferta, apresentação ou publicidade:

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço
equivalente:
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111 - rescindir o contraio, com direito à restiiuiçio
de quantia eventualmente antecipada, monetariamente
atualizada. e a perdas e danos.

SEÇÃO iii

Da Publicidade

Art. 36 - A publicidade deve ser veiculada de tal
forma que o consumidor. fácil e imediatamente, a identiti-
que conto tal.

Parágrafo único - () fornecedor. na publicidade de
seus produtos (01 serviços, manterá. em seu poder. para
intormaçào dos legítimos interessados, os dados láticos,
iicnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Ai-[, 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou
abusiva.

§ 1 - É enuanosa qualquer  modal (jade de informa-
ção ou coiiitiiiicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa. ou. por qualquer outro modo, mesmo
por omissão, capaz de induzir ao erro o consumidor a
respeito da itatureza, características, qualidade, quanti-
dade, propriedades, ori gem, preço C q ii ai sq ue r 0111 rI Is
dados sobre produtos e serviços.

§ 2 É abusiva. dentre outras. a publicidade
discriminatória de qualquer natureza, a que incite à '. ii dên -
cia. explore o medo ou a supersliçiio. se aproveite da de-
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ficiência de julgaiiiento e experiência da criança, desres-
peita valores ambientais, ou que seja capat de i nduiir o
consumidor i SC comportar de fornia prejudicial ou peri-
gosa à sua saúde ou segurança.

§ 3 - Para os efeitos deste código, a publicidade t

enganosa por omissão quando deixar de informar sobre
dado essencial do produto ou serviço.

§ 4° (Vetado).
Art. 38 - O ônus da prova da veracidade e correção

da informação ou comunicação publicitária cabe a quem
as patrocina.

sEç.olV
Das l'r:iticas Abusivas

Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços:

- condicionar o fornecimento de produto ou de ser-
viço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem
como. sem justa causa, a limites quantitativos:

11 - recusar atendimento is dciiiandas dos consumi-
dores. na exata medida de s tias di sp mi b mii lades de esto-
que, e, ainda, de con boi i idadecom os um )S e cosi ti rues

III - enviar ou ciii regar ao consumir idor. sem solicitação
prévia, qualquer produto. ou fornecer qualquer serviço:

IV - prevalecer-se da lraque/.a ou ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde. conheci-
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menti) ou condição sociaL para impingir-lhe seus pro-
d litos Ou serviços:

- exigir do consumidor vantagem manifesta-
mente excessiva:

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orça-
mento e autoriiaçíki expressa do coiisuniidor. ressalvadas
as decorrentes de práticas anteriores entre as partes:

VII - repassar inlwmaçào depreciativa. rekienie a ato
praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos:

VIII colocar, mi mercado de co n su iii o. q ti a lq ue r
produto OU serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos ór g ãos oficiais competentes ou. se nor-
mas específicas não existirem. pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo
Co ii seI lio Nacional de Metrolo g ia. Noru ia li ii içiio e Quali -
dade 1 nd ii sitia 1 - ('o ii melro:

IX - recusar a venda de bens OU a presiação de
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los
ia cdi ante pronto pa g amento. ressalvados os casos de
intermediação regulados em leis especiais:

X elevar sem justa causa o preço de produtos ou
serviços:

Xl aplicar Íoírniu ia ou índice de reajuste diverso cio
legal 011 contratualmente estabelecido:
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XI! - deixar de estipular prazo para o cumprimento
de sua obrigação OU deixar a fixação de seu termo inicial
a seu exclusivo critério.

Parágrafo único - Os serviços prestados e os produ-
tos remetidos OU entregues ao consumidor. na hipótese
prevista no iIlCiS() III, equiparam-se às amostras grá-
tis. inexistindo obrigação de pagamento.

Art. 40 - O fornecedor de serviço será obrigado a
entregar ao consumidor orçamento prévio discrimi-
nando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equi-
pamentos a serem empregados. as condições de pa-
gamento, bem corno as (latas de início e términono dos
sei-viços.

§ 10_ Salvo estipulação em contrário, o valor or-
çado terá validade pelo prazo de dez (lias, contado de
seu recebimento pelo consumidor.

§ 2 Uma vez aprovado pelo consumidor, o or-
çamento obriga os contraentes e somente pode ser
alterado mediante livre negociação das partes.

§ 3° - O consumidor não responde por quaisquer
ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de ser-
viços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

Art. 4 1 - No caso de fornecimento de produtos
OU de serviços sujeitos ao regime de controle ou de
tabelamento de preços, os fornecedores deverão res-

71



peitai' as limiles aliciais sob pena de. 1110 ii Iaten(lt).
responderem pela restltLliço da quanta recebida em
eseesso. lilililetal talilelite atualitada, podendo o con-
sumidor exigir. .i sua escolha. o dest'aíiinento do ne-
gócio. sem prcjuíio de outras sanções eahí eis.

SEÇÃO V

l)i Cobrança de Dívidas

Ari. -12 Na cobrança de d$biios. o eoilsnIili&hlI'
iii diIiij)lciilc luiti será e.\pilsl(1 a ridículo, neto seta stil"iiic-

tido a qualquer tipo de eonstrangimcnto ou ameaça.

l'm'aeial() LIIIICI)	() eonsunmidor ccbm'nli ciii
lia indes tila mclii direito a repetição da iitdthimo. por va-
lar igual ao dobro do que pagou em excesso. acrescida
de eorreçao nmonetdrii e uros legais. saRo hmpiese de
engano j usti iC;i\ ei

SEÇÃO VI

Dos Rancas do: l)akis e Cadastros de ('onsumnidomes

Am. 43 ( ) ci insu mui dor, sem pre 1 UiO tio diq)osio rio
arm. M, mi acesso 1s inlormações existentes cio cadastros,
licItas, i'Ci11511O5 e tiados l)esSOais e de consumi) arquiva-
dos sobre ele. bem coroo sobre as suas respectivas bules.

1' ( )s cadastros e dados de consumidores devem
ser objctmvos. claros, verdadeiros e cm lumicimaccin de Ii'teil
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compreensão. não podendo conter inkwmações negati-
'as referentes a período superior a cinco anos.

§ 2 » - A abertura de cadastro. lcha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escri-
to ao consumidor, quando não solicitada por ele.

* 3 - O consumidor, sempre que encontrar inexati-
dão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imedi-
ata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco
dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destina-
tários das informações incorretas.

§ 4' -- Os bancos de dados e cadastros relativos a con-
sumidores. os serviços de proteção ao crédito e congêneres
são considerados entidades de caráter público.

§ 5 - Consumada a prescrição relativa à cobrança
de dhitos cio consumidor, não serão fornecidas, pelos
respectivos Sistemas de Proteção ao Cridito. quaisquer
informações que possam impedir ou dificultar novo acesso
ao crcdito junto aos fornecedores.

Art. 44 - Os órgãos públicos de defesa cio consu-
midor manterão cadastros atualizados de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e ser-
viços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A di-
vulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não
pelo fornecedor.

§ 1 > - É facultado o acesso às informações lá constan-
tes para orientação e consulta por qualquer interessado.
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* 2 -- Aplicam-se a este artigo. no que couber, as
mesmas regra,% enunciadas no artico anterior e as do pa-zr
racrafo único do art. 22 deste código.

Art. 45— (Vetado).

CAPÍTULO VI

Da Proteção Contratual

SEÇÃO 
I)isposiçôes Gerais

Ari. 4 - Os contratos que regulam as relações de
COUSU 1110 I1() ObrIgari() OS COI1SUII1 idores. se n() 1 hes lor
dada a oportunidade de k miar conhecimento prévio de
SCU conteúdo. OU se os respectivos instrumentos 1rem
redigidos de modo a dificultar a compreensão dc seu sen-
tido e alcance.

Art. 47 -As chiusulas contratuais serão interpretadas
de maneira Ilais favorável ao eonsullndor.

Art. 48 - As declarações de vontade constantes de es-
critos particulares, recibos e pré-contratos relativ s 1s ieIa
ções de colsumi) vinculam o lorneecdor, ensejando i nclusi-
'e execução específica, nos Lermos do amt 84 e parílglatis.

Ari. 49 - O consumidor pode desistir do contraio, no
praio de sete dias a contar de S LI a assinatura ou do ato de
recebimento do produto ou serviço. sempre que a
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contratação de fornecimento de produtos e sei -viços ocor-
rer fora (lo estabelecimento comercial, especialmente por
telefone ou a domicílio.

Parágrafo único —Se o consumidor exercitar o direito
dc arrependimento previsto neste artigo, os valores
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o pra-
/o de reflexão, serão devolvidos, de imediato. moneta-
riamente atualizados.

Art. 5() - A garantia contratual é complementar à le-
gal e será conferida mediante termo escrito.

Parágrafo único - O termo de garantia ou equiva-
lente deve ser padronizado e esclarecer. de maneira
adequada, em que consiste a mesma garantia, bem
como a forma, o prato e o lugar em que pode ser exer-
citada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-
lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornece-
dor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual
de instrução. de instalação e uso do produto em li n-
guagem didática, com ilustrações.

SEÇÃO II
Das Cláusulas Abusivas

Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento (le pro-
dutos e serviços que:
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1 - inij ssihilitcin. exoiieieiii ou ateilucill a respomi
sabil idade do fornecedor por v meios de qimilquer tal me-
ta dos produtos e ser iço,, ou impliquem renuncia ou
disposição de dire Los. Nas reIaçtcs de coilmino cii te
o fornecedor e o consumidor pea jurídica. a mdc iii
zação poderá ser limitada, em situações jusIificáems.

ii ,,til)lrziiziiii ao consumidor a opção de reembolso
da quantia já paga, nos casos pre istos neste codigo:

III - transfiram responsabilidades a terceiros:
IV - estabeleçam tthii Içttes L(tflsl(lerRtas mn(-

quas, abusivas, cime coloquem o consumidor em dcs-
vantagem exa g erada, ou sejam mmieoiiipal Í% eis com
a boa-fé ou a eqüidade:

V - 1 Vetado):

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em
prej u /o do consu iii idor:

Vil - determinem a utilmimção compulsoria de
arbitragem:

Viii - imponham representante para concluir ou
realizar outro negocio juríd meu pelo corisum dor:

IX deixem ao fornecedor a opção de concluir ou
não o contrato, embora obri g ando o consumidor:

X - permitam ao 1 orneced ir. direta ou i iid treLa meu -
te. variação do preço de maneira u iii lateral:

Xl - autontem o lornecedor a cancelar o contrato un ila-
reralmente. sem que igual direito se:i contendo ao consumidor:
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XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de
cobrança de sua obrigação. sem que igual direito lhe seja
conferido contra o fornecedor:

XIII —autoriiem o fornecedora modificar unilateralmente
o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração:

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de nor-
mas ambientais:

XV - estejamm em desacordo com o sistema de prole-
ção ao consumidor:

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indeniza-
ção por henfitorias necessárias.

§ 1" - Presume-se exa gerada, entre outros casos, a
vantagem que:

ofende os princípios fundamentais d() sistenlajurí-
dico a que pertence:

Ii - restringe direitos ou obrigações fundamentais me-
lentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu
objeto OU equilíbrioíhrio contra t na 1

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumi-
dor. considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o
interesse das p1es e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2 - A nulidade de uma cláusula contratual abusiva
não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência.
apesar dos esforços de integração, decorrer ÔIIUS excessi-
vo a qualquer das partes.
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§3"—(Vetado).
§ 4''— l_i lacultado, a qualquer consumidor ou entidade

(lhe o represente, requerer ao Ministeno Público que ajuí-
ie a Competente ação para ser declarada a nulidade de
cláusula contratual que contrarie o disposto neste código.
OU de qualquer forma não assegure olusto equilíbrio entre
(lireitos e obrigações das partes.

Art. 52 - No lornecuiento de produtos ou serviços
uc envolva outorca de ertd tio ou concessão de li nane i-

amenlo ao consunudor. o fornecedor dever:í, entre outros
requ silos. informá-lo prévia e adequadamente sobre:

1 - preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional:

II - montante dos lutos de mora e da taxa eletiva anual
de juros:

III - aersciiuos legalmente previstos:
1V número e periodicidade das prestações:
V - soma total a pagai, com e sem Financiamento.
§ 1	-- As multastas de mora decorrentes do

inadimplemento de obrigação no seu termo não poderão
ser superiores a dois 1)01 cento do valor da prestação.

§ 2 0 - É assegurada ao consumidor a liquidação an
teci pada do débito, total ou parcial mente, mediante redu-
ção proporcional dos tiros e demais acréscimos.

§ ° - (Vetado).
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Au. 53 - Nos contratos de compra e venda de mó-
veis OU imóveis mediante pagamento em prestações, bem
como nas alienações fiduciárias em garantia, conside-
ram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabele-
çam a perda total das prestações pagas em benefício do
credor que. em razão doinadimpleniento. pleitear a reso-
lução do contrato e a retomada do produto alienado.

§ 10_ (Vetado).
§ 2° - Nos contratos do sistema de consórcio de

produtos duráveis, a compensação ou a restituição das
parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descon-
tada, alni da vantagem econômica auferida com a
Iruição. OS prejuíi.o que o desistente ou inadimplente
causar ao grupo.

§ 3° - Os contratos de que trata o euput deste artigo
serão CXEC5SOS em moeda corrente nacional.

SEÇÃO III

Dos Contratos de Adesão
Art. 54 Contrato de adesão i aquele cujas cláu-

sulas tenham sido aprovadas pela autoridade compe-
tente ou estabelecidas uni lateralmente pelo fornecedor
de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa
discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1 - A inserção de cláusula no formulário não desfi-
gura a nature/a de adesão do contrato.
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§ 2 - Nos contratos de adesão admite-se clijusu-
Ia resolutoria. desde que alternativa, cabendo a es-
colha ao consumidor. ressa ando-se o disposto no
§ 2 do art iio anterior.

§ 30 Os contratos de adesão serão redigido.,,
ciii termos claros e com caracteres osleiisi VOS e letiivets.
etito taiiiaiilio da k)uie não seui interior ao corpo doie. de
oito a Facilitar sua coinpi'eensao p('li) COilsUiTli(lOI.

§ -4 -Ascidusulas que iiiipltciirein Imutação de direito
do ci iiistuiiiidor deverão ser reditadius com destaque per.
iii ti ndi sua imediata e fácil e()inpreensão.

§ 5 -- (Vetadc).

CAPÍ'IT l L( )VU

Das Sanções Ad mio iii rui ias

Ari. 55 - A União, os l'stiudos e o Distrito Federal.
em caráter concorrente e nas suas respectivas arcas
de atuação administrativa. baixarão normas relativas a
produção. industrialuiação. distribuição e consumo de
pri dut os e serviços.

§ 1- -- A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios fiscalizarão e controlarão a produção. indus-
trialiiação. distribuição, a publicidade de produtos e ser-
viços e o uuuei'cado de constuitio. tu interesse da preserva-
çài da v ida.u da saúde, da see ti riu nça da informação e d
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bem-estar do consumidor, baixando as normas que se
fizerem necessárias.

§2'—(Vetado).
§ 3 - Os órgãos kderais, estaduais, do Distrito Fede-

ral e municipais com atribuições para fiscalizare controlar
o mercado de consumo manterão comissões permanentes
para elaboração, revisão e atualização das normas referi-
das no * 1 sendo obrigatária a participação dos consu-
midores e fornecedores.

§4' ( )s órgãos oficiais poderão expedir iloti ficações
aos fornecedores para que. sob pena (te desobediência,ia.
prestem informações sobre questões de interesse do con-
sumidor. resguardado o segredo industrial.

Art. 56 -. As infrações das normas de defesa do con-
sumidor ficam sujeitas, conforme ocaso, às seguintes san-
ções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil,
penal e das definidas em normas específicas:

- multa:
II apreensão do produto:
III	inutilização do produto:
IV CaSSaÇãO do registro do produto unto ao órgão

competente:
V - proibição de fabricação do produto:
VI suspensão de írnecimento de produto ou serviço:
VII -suspensão temporária de atividade:
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VIII - revogaçõo de COnCCSSO (>1i permissão de liso:

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de
atividade:

X - interdição, total ou parcial. de estabelecimento. de
obra ou de atividade:

Xl - intervenção) administrativa:

XII - imposição dc contrapropaganda.

Parágrafo linico - As sanções previstas neste arti-
serão aplicadas pela autoridade administrativa, no

âmbito de sua atribuição. podendo ser aplicadas cumu-
latiamenie. mncIusie por medida cautelar, antecedente
ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 57—A pena de multa. eraduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica do fornecedor. será aplicada mediante proce-
dimento administrativo, revertendo para o Fundo de que
traia a Lei n 7.347. de 24 de julho de 1985, os valores
cabíveis à União. ou para os fundos estaduais ou munici-
pais de proteção ao consumidorir nos de mais casos.

Parágrafo único -A multa será cm montante não infe-
rior a duienias e não superior a três milhões de vetes o
valor da Unidade Fiscal de Reíer'ncia (1111k). ou índice
equivalente que venha subsi iiuí lo.

Art. 5$ —As penas de apreensão. de inutilização de pro-
doitos, de proibição de íabricaçào de produtos, de suspensão
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do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do re-
gistro do produto e rev gação da concessão ou lcrtnNão
de uso serão aplicadas pela administração, niediante procedi-
mento administrativo, assegurada ampla dek'sa. quando fo-
rem constatados VÍCIOS de quantidade ou de qualidade por
inadequação ou insegurança do produto ou serviço.

Art. 59 - As penas de cassação de alvará de licença.
de interdição e de suspensão temporária da atividade.
bem como a de intervenção administrativa, serão aplica-
das mediante procedimento administrativo, assegurada
ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática
das infrações de maior gravidade previstas neste código
e na legislação de consumo.

§ 10 - A pena de cassação da concessão será aplica-
da à concessionária de serviço público, quando violar
obrigação legal OU contratual.

§ 2'- A pena de intervenção administrativa será aplicada
sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cas-
sação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade.

§ 30 - Pendendo ação judicial na qual se discuta a
imposição de penalidade administrativa, não haverá rein-
cidência atéo trânsito em julgado da sentença,

Art. (i() - A imposição de contrapropaganda será
cominada quando o fornecedor incorrer na prática de pu-
blicidade enganosa  ou abusiva. io )s te rm )s do art. 36 e
seus parágralos, sempre às expensas dl) infrator.



§ 1° -A contrapropa ganda será divulgada pelo respon-
sável da mesma forma. heqüncia e dimensão e, prelerencial-
mente. no mesnio veicuk), local. cspaçoe horáno. (le lotinacapaz
de desta,.er o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

§ 2— (Vetado).
§3— (Vetado).

TÍ'I'IJL()H

Das Infrações Penais
Art. 61 - Constituem crimes Colhia as relações de

consumo previstas neste código, sem prejuízo do dis-
posto tio Código Penal e leis especiais. as condutas
tipificadas tios artigos seguintes.

Ari. 62—) Vetado).
Art. 63 - ( )iititit' ditcres ou sinais ostensivos sobre a

nocividade (til periculosidade de produtos, nas embala-
ecos, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena - Detenção, de seis meses a dois anos e multa.
§ 1 - Incorrerá nas mesmas penas (Rico) deixar de

alertar. mediante recomendações escritas ostensivas, so-
bre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2 - Se o crime t culposo:
Pena - Detenção de uni a seis meses ou multa.
Ari. 64 Deixar de comunicar à autoridade competen-

te e aos consumidores a nocividade (tu periculosidade de
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produtos cujo conhecimento seia posterior à sua coloca-
ção no mercado:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de rcl irar cio mercado, imediatamente quando de-
terminado pela autoridade competente, os produtos no-
civos OU perigosos. na forma (leste artigo.

Au. 65-Executar serviço de alto grau de pericuk)sidade,
contrariando determinação de autoridade competente:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Pará-rafa único As penas (leste artigo são aplicáveis

sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.
Art. 66-. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou orni-

tir informação relevante sobre a natureza, característica.
qualidade, quantidade, segurança, desempenho. durabi-
lidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a uni ano e multa.
§ 1°-incorrerá nas mesmas penas qtieiii patroci-

nar a oferta.
§ 20 Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 67 - Fazer ou promover publicidade que sabe ou

deveria saber ser enganosa ou abusiva:
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
Parágrafo único -- (Vetado).
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Ao. 68— Fazer ou promover publicidade que sabe ou de-
veria SZlher ser capaz de induzir o consumidor a se comportar
de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parúgralo único - (Vetado).
Ao. 69 - Deixar de organizar dados lúticos. rêcnicos e

científicos que dão base (i publicidade:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Ao. 70 - Em pregar. na reparação (te pro fui os. peça ou

componentes de repi s ição usados, sem au Lori /ação do
consumidor:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
Ari. 71 - Utilizai, na cobrança de dívidas, de ameaça,

coação, consi rang i incito físico ou morim!. afirmações ['a]-
sas. mcl)irctas ou cnganosas ou de qualquer otitio pioce-
di mento que exponha o consumidor. i iii usi i ti -cadan Lente, a
rid (Cli lo ou interfira  com seu t rabat ho. descanso ou lazer:

Pena - Detenção de três meses a uni ano e 111 ulta
Art. 72 - Impedir ou dificultar o acesso do consumi-

dor à inh)rmaçõcs que sobre ele constem em cadastros.
banco de dados, fichas e registros:

Pena - Detenção de seis meses a uni ano ou multa.
Ari. 73 Deixar de corrigir imediatamente informação

sobre consumidor constan te de cadastro. banco de dados,
fichas ou reiisLmos que sabe ou deveria saber ser inexata:



Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 74 - Deixar de entregar ao consumidor o termo de

garantia adequadamente preenchido e com especificação
clara de seu conteúdo:

Pena Detenção de um a seis meses OU multa.
Ari. 75 Quem. de qualquer forma, concorrer para OS

crimes referidos neste código, incide nas penas a esses
cominadas na medida de sua culpabilidade. heiii como o
diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que
promover, permitir OU por qualquer modo aprovar o forne-
cimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em de-
pósilo de pro(1Ut0S OU a oferta e prestação de serviços nas
condições por ele proibidas.

Art. 76 - São circunstâncias awavantcs dos crimes
tipificados neste código:

1 - selem cometidos cm época de grave crise econômi-
ca ou por oca s ião de calamidade:

TI - ocasionarem grave dano individual ou coletivo:
111 - dissimular-se a nature/a ilícita do procedimento:
1V - quando cometidos:
a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição

econômico-social seja mani Istamente superior à da vítima:
b) em detrimento) de operário ou rurícola: de menor de

dcioito ou maior de sessenta anos ou de pessoas porta-
doras de deficiência mental interditadas ou não:
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V serem praticados em operações que envolvam ali-
mentos. medicamentos OU quaisquer outros produtos ou
serviços esSenciais.

Ari. 77 - A pena pecuniária prevista nesta seção será
íi xada en dias-multa.1 ta. corresponde me ao mínimo e ao má x
oio de dias de duração da pena privativa da liberdade
cominada ao crime. Na individual ilação desta multa. oj iii,
observará o disposto no ai - I. 60. § 1 do Código Penal.

Ari. 78 - Além das penas privativas de liberdade e
de muita. podem ser inlpi)stíis, cumulativa ou
alternadamente. observado o disposto nos ai-is. 44 a 47.
do (ódieo Penal:

Ci interdição lenlI)orária de tliieitos;

ii a publicação em órgãos de comunicação de grande
circulação ou audiência, às expensas do condenado. de
notícia sobre os fatos e a condenação:

III - a prestação de sei-viços à comunidade.

A rt. 79 ( ) valorda fiança, na ,. fraçõe de que trata
este código. será lixado pelo ou ou pela autoridade que
presidir o inquérito. entre cem e duzentas mil vezes o
valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN ). ou índice
equivalente iiuc cuha a subsiiiuí-lo.

Parágrafo ii it ico - Se assim recomendara situação cc )-
nôm ica do indiciado ou réu. a fiança poderá ser:

a) reduzida at a mciade do Neu valor mínimo:
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b) aumentada pelo juiz até vinte veies.

Art. 80— No processo penal atinente aos crimes pre-
vistos neste código. bem COlU() a outros crimes e contra-
venções que envolvam relações de consumo, poderão in-
tervir. corno assistentes do Ministério Público. OS legiti-
mados indicados no art. 82. incisos ITT e IV, aos quais tam-
bém é facultado propor ação penal subsidiária, se a de-
núncia não for oferecida no prazo legal.

'I'ÍTUIÁ:)IiI

Da Defesa do Consumidor em juízo

CAPÍTULO 1

Disposições Gerais

Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos con-
sumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo indi-
vidualmente ou a título coletivo.

Parágrak único -- A detèsa coletiva será exercida quan-
do se tratar de:

- interesses ou direitos difusos, assim entendi-
rios, para eleitos deste código. OS transindividuais, de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim enten-
didos. para efeitos deste código. OS transindividuais.



de natureza indivisível. de que seja titular grupo. caie-
guria ou classe de pessoas ligadas entre Si OU COifi a
parte contrária por uma relação jurídica hase:

III - interesses ou direitos individuais honioijêiie-
os, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82 Para OS fins do art. 8 1. parágrafo único,
são lei ii nados coneorrentcnlente

- O Mi nistri() Público:
11 a l.niao. os Estados, os Municípios e o Distri-

to Federal:
II! - as entidades e órgãos da Administração Pú-

blica, direta ou indireta, ainda que sem personalidade
jurídica. especi ficainente destinados à defesa dos in-
teresses e direi (os protegidos por este codigo:

IV - as associações legalmente constituídas há pelo
menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais
a detesa dos interesses e direitos protegidos por este
código. dispensada a autorização asseiithlear.

§ 1 O requisito (li pr-eonst tução pode ser
dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e
seguintes, quando haja mnani testo interesse social eviden-
ci udo pela di tu cmi são ou eu raete ríst i eu do dano, ou pela
relevância do bern jurídico a ser protegido.

§ 2- (Vetado).

§3'- (Vetado).
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Aut. 83 - Para a defesa (los (lireitos e interesses protegi-
dos por este código silo admissíveis todas as espécies de
ações capazes de propiciar sua adequada e eletiva tutela.

Parágrafo único -- (Vetado).
Art. 84 - Na ação que tenha por objeto o cumpri-

mento da obrigação de fazer OU não fazer, o juiz conce-
derá a tutela específica da obrigaçào ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equi-
valente ao do adimplemento.

§ 1 - A conversão da obrigação cm perdas e danos
somente será admissível se por elas optar o autor ou se
impossível a tutela específica ou a obtenção do resulta-
do prático correspondente.

§ 2 - A indenização por perdas e danos se fará sem
prejuízo da multa (art. 287 do Código de Processo Civil).

§ 3 - Sendo relevante o fundamento da demanda e
haendo justificado receio de ineficácia do provimento
final lícito ao j (11/ conceder a tu tela liminarmente ou após
justificação prévia, citado o réu.

§ - juii poderá, na hipótese do § 3 ou na senten-
ça, impor multa diária ao réu. 1 ndcpe iidcii Lei 1 ic rue de pedido
do autor, se tr suficiente ou Compatível Com a obrigação.
fixando prazo razoável l)aizl ii Cumprimentoiprirnenu	Preceito.

§ 5 Para a tu tel a específica 0(1 para a ol)te nção do
ies(i Ita(10 1)1-ático cqui vale iltC. pdci[i o juiz deteria mar as
medidas necessárias, tais como busca e apreensão. remo-
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Ção de coisas e pessoas. cleslaiimento de obra, impedinien-
tode atividade nociva. ahni de requisição de birça policial.

/\rt. 85—(Vetado).
Au. 86 - (Velado).
Art. 87 - Nas ações coletivas de que trata este código

não haverá adiantamento de custas, emolumentos. honorá-
rios periciais e quaisquer outras despesa-, nem condena-
ção da asoeiação au tu na, salvo comprovada má- ti. em ho-
norários de advocados, custas e despesas processuais.

Parágrafo único - Fui caso de lutigõncia de naí-fef, a
associação autora e os diretores responsáveis pela
pri posit uni da ação serão sol idartamen te condenados em
honorários advoeatícios e ao décuplo das custas, sem pre-
juízo da responsabilidade por perdas e danos.

Aut. 88 - Na hipótese do ai-I. 13. parágrafo único (leste
código. a ação ele regresso poderá ser ajuizada ciii proces-
so autônomo, facultada a possibilidade ele prosseguir-se
nos mesmos autos. vedada a denunciação da lide.

Art. 89— (Vetado).
Art. 90— Aplicam-se às ações previstas neste título as

normas do CiSdieo de Processo Civil e da Lei n 7.347. de
24 ele julho ele 1985.  inclusive no que respeita ao inquérito
civil, naquilo que no contrariar suas disposições.
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CAPÍTULO II

Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesses
Individuais  Homogêneos

Art. 91 - Os legitimados de que trata o art. 82 poderão
propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou
seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade
pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o
disposto nos artigos seguintes.

Art. 92— O Ministério Público, se não ajuizar a ação,
atuará sempre como fiscal da lei.

Parágrafo único. (Vetado).
Ari. 93 - Ressalvada a competência da Justiça Fede-

ral, é competente para a causa ajustiça local:
- no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o

dano, quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito

Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional,
aplicando-se as regias do Código de Processo Civil aos
casos de competência concorrente.

Art. 94 - Proposta a ação, será publicado edital no
árgâl) olicial . a fim de que OS interessados possaii intervir
no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla
divulgação pelos meios de comunicação social por parte
dos órgãos de delsa do consumidor.
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Ari. 95 1 :iii caso dc procedência do pedido. a eon-
denaçã será ge n rica. lixando a e sp nsahi 1 idade do réu
pelos danos cansados.

Art. 96 - (Velado),
Art. 97 -- A liqtii.laçao e a exeeLiÇaO de seflteflÇíl pode-

rão ser prontos idas pela vitima e seus sucessores, assim
como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Par:íe rak único. ( \ctado
Ari- 98- Aexecuçao podem ser coletiva, sendo promovida

pelos legiiimados de que trata o art. 82. abrangendo as vítimas
cii as i ndeniiações i ti \ cii'i ii ,ido lixadas cio sentença de liqui-
dação. seio prejil ii() do ajui/amenio de outras execuções.

§ 1 • A execiiçÏu coletiva lar se á com base em certi-
dão das Se ti e nç as de 11(1 Li id ição . da qual  de verá constara
OCOiTflCiiI ou não do transito ciii julgado.

§2' l: coiiipetcnie pala a execução o juízo:
- (la liq LI ti laç á la sei e iça ou da ação conde naioori a.

no caso de exceuçao) indi dual
II - da açãi ei liode natóri a quando c det i a a execução.
,\w 99 - Fui caso de coinclirso de croditos decorrentes de

condenação pu'e ist:i na Lei ii. 7.47.dc 24 dc ulho de 1985,e
de indeniiaçocs pelos preRuí/os individuais resultantes do
mesmo cciito danoso, estas temo pretcrncia no pagalilenu).

Parágra) único - Para eleito do disposto neste arti-
go. a destinação da iinportãncua recolhida ao fundo criado
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pela Lei n 7.347, de 24 de julho de 1985. ficará susiada
enquanto pendentes de decisão de segundo grau as
ações de indenização pelos danos individuais, salvo na
hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente
suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

Ari. 1(X) - Decorrido o prazo de um ano sem habilita-
ção de interessados em número compatível com a gravi-
dade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover
a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único - O produto (Ia indenização devi-
da reverterá para o fundo criado pela Lei 11.`7.347, (te
24 de julho de 1985.

CAPÍ'I'UIÁ) III

Das Ações (te Responsabilidade do Fornecedor (te
Produtos e Serviços

Art. 101 Na ação de responsabilidade civil do for-
necedor de produtos e serviços. sem prejuízo do (lis-
posto nos capítulos 1 e li deste título, serão observadas
as segui 111 CS 

normas:

- a ação pode ser Proposta flO (1001 ic íl lo do autor:
II - o réu que houver contratado seguro de respon-

sabilidade poderá chamar ao processo o segurador,ve-
dada a integração do contraditório pelo Instituto de Res-
seguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos termos do art.
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8() do ('údit.o de Processo Civil. Se o réu houver sido
declarado falido, t nd i co será intimado a i n 1 ( trinar a e xis -
teflela de WgLH_0 de responsabilidade, facultando-se. cri)
caso aItiiuuti o. o ajuifaiflcnto de ação de indentiação
diretamente contra o ,eguiador. cdada a denunciação
da lide ao Instituto de Ressecuros do Brasil e dispensa-
do o litisconsorcio obrigatório coili este.

Art. 102 - Os leeitiiiiados a air na lorina deste ctdi-
go podeiao propor açio visando compelir o Poder l'nhli-
ci.) competente a proibir. cm todo 1) lei ril tio nacional, a
)flflltiç;ut), tiivtilaço, distribuição ou vendt, ou a tldei-
minar a aliciação na composição. csti'utura. hrititila ou
actimitimcionamimenio de produto. cujo USO ou consumiuo te
pular se e' ele nocivo ou perigoso ú saúde pública e
i neoluim idade pessoal

§ 1 - ( \'eiado ).
§ 2 - (Vetado).

('.\ PÍFULO Lv

1)a ('oisa Julgada
Ao. 103 Na,, açães coletivas de que trata esie codi-

co. a sentença ttrú Coisa jtilga(la:
1 ('t(l 0,/loas. esecio Sc O pedido for julgado iii.-

pm'oc&kntc por insuficiência de provas, hipótese ciii que
qualquer legitituiado poderá intentar outra ação, colo
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idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hi-
pótese do inciso 1 do pará g rafo único do art. 81

11 - ultra pai-te.,;. mas limitadamente ao grupo, cate-
goria ou classe, salvo improcedência por insuficiência
ole provas, nos termos do IflCiSO anterior. quando se
tratar da hipótese prevista no inciso 11 cio parágrafo
único do art. 81:

lii - erga amues, apenas no caso de procedência do
pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucesso-
res, na hipótese cio inciso 111 cio parágrafo único do art. 81

§ 1' - Os efeitos cia coisa julgada previstos nos incisos
1 e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos
integrantes cia coletividade, do grupo. categoria ou classe.

§ 2' Na hipótese prevista no inciso 111, em caso de
improcedência do pedido. os interessados que não tive-
rem intervicio no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.

§ 3" —Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16,
combinado com o art. 13 da Lei W'7347. de 24 de julho de
1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente solriclos, propostas individualmente OU na
forma prevista neste cóciigo, mas, se procedente O Pedido,
beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão pro-
ceder à liquidação e à execução, nos termos dos ai-I ,,,. 96 a 99.

§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à
sentença penal condenatória.
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Art. 104 - As ações coktiva, previstas nos incisos 1
e 11 e no parágrafo único do art. 81. mio induzem
litispendência para as ações individuais, nas os efeitos da
coisa julgada ('/(I ()!flhie.5 011 hinO partes a que aludem os
incisos II e 111 do ari 020 anterior não bene hciarào os auto-
res das ações individuais, se não for requerida sua sus-
pensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos
autos do ajuizanienio da ação coletiva.

TÍ1tLO IV
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
Art. 105 - Inteiram o Sistema Nacional de Defesa

do Consumidor SN DC os órgão ,, federais, estadu-
ais, do Distrito Federal e municipais e as entidades
privadas de defesa do consumidor.

Art. 106 - 0 I)cpartamenlo de Proteção e l)elesa
do Consumidor. da Secretaria de Direito Econômico
(Mi). ou óreào federal que venha a suhstituí-lm é or-
ganisnio de coordeiiação da política do Sistema Naci-
(mal de De lesa do Consumidor. cabendo-lhe:

1 - planejar, elaborar. propor, coordenar e execu-
tar a política nacional de proteção ao consumidor:

II - receber. analisar, avaliar e encaminhar con-
sultas, denuncias ou sugestões apresentadas por
entidades representativas ou pessoas jurídica ,, de
direito  público ou privado:
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III - prestar aos consumidores orientação perma-
nente sobre seus direitos e garantias:

IV - informar, eonseicntizar e motivar o consii-
inidor através dos diferentes meios de comunicação:

V -solicitar i polícia judiciária a Instauração de in-
qutriIo policial para a apreciação de delito contra os con-
sumidores, nos termos da legislação vigente:

VI - representar ao Ministério Público competente
pala fins de adoção de medidas processuais no âmbito
de suas atribuições:

VII levar ao conhecimento dos órgãos competentes as
infrações de ordem administrativa que violarem OS interesses
difusos, coletivos. OU individuais (los consumidores:

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da
União, ESta(IOS, do Distrito Federal e Municípios, bem como
associações de Fornecedores ou sindicatos de categoria
econômica podem regular, por convenção escrita, relações
de consumo que tenham por objeto estabelecer condições
relativas ao preço, à qualidade, à dIuantl(la(lc à garantia e
características de produtos e serviços, bem como à recla-
mação e composição do conflito de consumo.

§ 1 - A convenção tornar-se-á obri gatória a partir do
registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2 - A convenção somente obrigará os filiados às
entidades signatárias.
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- Não se exiine de cumprir a con enção o fornece-
dor que se desI iar k ta entidade em data po ,, tenor ao regis-
tro do in,,trumen(o.

,\rl. 108 (vetado).

11u 11,0V1

1 )is	ç\es Finais
.'\rt. 109 - (Velado).
.\rl. 110— Acrescente-se o seclinlile Inciso IV ao ar[.

1 da lei li' 7.347, (le 21 (te jtilho de 1:
"IV - a qualquer outro interesse (111(15) nu coletivo".
Ari. 111 - ( ) inciso II do au. 5 daLei n 7.347. de 24 de

julho de 1985. passa a ter a se g uinte redação:
"II inclua, entre suas )inalidades institucionais, a

)loIeç5oao IlIcli) ail)I)IeIiIc. aoconsuniiidon. ao patriln)nh(n
ilrilsinco. esIClico, hislorico. turístico e lsii saeis lico, 011 a
qualquer outro IIUCIesse (1111150 (III COk'tivO.

Au. 112 - ( )	do art. 5 da Lei li 7.347. de 24 de
Julho de 1985. passa a ler a seguinte redação:

'' 3 - Em caso de dcsistencna infundada ou abatido-
no da ação por associação le g itimada. o Ministério Públi-
co ou outro Iegitiiiiado asstiniiirá a LiIularI(lade ativa''.

Art. 113— Acrescente-se os seeuintes § 4'', 5 < 'e 6 < ao
art. 5" da Lei n:' 7.347. de 24 de julho de 985:



" 4 - () requisito da pré-eonsti1uiçã() poderá ser
dispensado pelo juiz. quando haja manifesto interesse
social evidenciado pela dimensão OU característica do dano.
ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 5 - Admitir-se-á o ktisconsórcio facultativo entre
os Ministérios Públicos da união. do Distrito Federal e
dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que
cuida esta lei.

§ 6 - Os órgãos públicos legitiniados poderão to-
mar dos interessados compromisso de ajustamento de
sua conduta às exigências legais. mediante combinações,
que terá eficácia de título executivo extrajudicial".

Ari. 114— O art. 15 da Lei n 7.347. (te 24 de julho de
1985, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15 - Decorridos sessenta dias do trânsito em jul-
gado da sentença condenatária, sem que a associação au-
tora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério
Público, ftieuliada igual iniciativa aos demais legitimados".

Ari. lIS - Suprima-se o caput do art. 17 da Lei ti

7.347. de 24 de julho de 1985, passando o parágrafo único
a constituir o capu!. com a seguinte redação:

"Art. 17 - Em caso de litigância de má-fé, a danos".
Ar!. 116— Dê-se a seguinte redação ao art. 18 da Lei

n`7.347. de 24 de julho de 1985:
"Ari. 18— Nas ações de que traia esta lei, não haverá

adiantamento de custas, emolumentos, honorários l ieri-
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CIUiS e quai,uerquaisquer otitra'. dCsj)eSas, neti) eon(IcnaÇi() da
ssociaçfio autora. '.alvo comprovada m-f, em hono-

rarios de advogado. custas e despe s a.,, processuais".
Art. 117 -- Acrescente-se à Lei n 7347. de 24 de

julho de 1985. o seguinte di%posiú% o. renurnerando-
se os segtitnles:

-Ari. 21 - à defesa dos direitos e lute-
resses dii lisOs.0 olei vos e individuais, no que for ca-
hís ei, os iiisposutu os do Título 111 da Lei que institui ti
o ('óditu de I)e lesa do (ou1stIm dor".

Ali. 1 18 - Lsle ctilieo eillraní cm vueor dentro de
Ceulto e oitenta dias a ct)iuuar de sua puhlicieio.

•\ru. 1 19 Revogauti-se as disposições cm contrario.

Riasilta. 1 1 de setembro de 1990; 69 da Indepen-
dência e 102 da República.

I'ERNAND() (OIIÁ)R

Bernardo Cabral
i.iii NI. ('ardoso de Nicho

()zircs Silva
Henrique Harreaes
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ÍNI)I('E TEMÁTICO 1)0 CÓI)IGODE DEFESA
DO CONSUMIDOR

A
ABUSO
- Publicidade enganosa
(ar(. 37. §* 1°. " e 3°)
ABUSO 1)0 DIREITO
- Consumidor (ar). 2)))

Personalidade jurídica
(ali. 28)
AÇÃO COLETIVA
- Ajiiizaiiienlo (ar) 104)

Coisa julgada (art. 103)
- Danos 1 ndividuais (arl 91)
- 1 )eíesa ciii juÍ/o (an. 81. 1 a III)

Despesas processuais (art. 87.
parágrafo único)
- Divulgação (ali. 94)
- 1 lonoránios (ar). 87.
parágrafo único)
- Legitimidade (ali. 91)
- 1.11 ispendência(art. 104)
- Má-ti.> (wi. 87, parágratii único)
- Prazos )art. 1(14)

Publicação (ali. 94

Responsabilidade ar). 91)
AÇÃO 1)E INDENIZAÇÃO

Danos pessoais (ali. 103. § 30)
Denunciação da lide (ali. 101. II)
Gravidade do dano (ali. 1(X).

parágrafo Único)
Improcedência do pedido

(arl. 103. § 21)
1 .itisconsórcio obrigatório

(aru 101,  II, e ali 103. § 20)

Pendência (ar). 99.
parágrafo ÚfliCO)

prazos (ali. 99. lxw,`ignaib único,
e ar). 100)
- Responsabilidade (ai .). 99.
parágrafo Único)
- Se guros (ali. 001. II)
..çÃO 1W REGRESSO
- Denunciação da lide (ali. 88)

Processo autônomo (art. 88)
AÇÃO DOMICILIAR
- Sentença (ar). 101. II)
AÇ.kO INI)1V1I)UAL

Coisa .1 ulgada (lii. 104)
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AÇÃO JUDICIAl.
- I'eudcncia iun. 59. § 31
AÇÃO PROPOSTA

1 .COiIIfliiita(l	(ari	102
- Poder público(co (ar). 02
AÇÃO t'1:DLICA
- Dcl esa do Consu iii dor (ar).
82, 1 a IV. §
ACESSO À INFORMAÇÃO

de TcC)IiilÇl)Cs
Iiind.ui ir lidas (ali. 44. §	e
- (Tada.siros )ari. 13. §) l" ao 5°)
- Dados sobre prl:nIu(os ali 6,
tU: ali. '1 e ali. 10. § 1' e 2"

- Iiiipeditiiciiios ( ari. 72
AGRAVANTES DOS
('RI\IES'TIPIFICI)OS

ao 76. 1 e III)
-- )anos (ar). 76. 1
-. l(iciitide (ari. 76. []li
- Produtos ou ser iços
essenciais (ali. 76. V(

Srs idor público (ai. 76. 1\.̀ . is)
A.Jt'IZAMUNT() DA AÇÃO

tiscaIiiaçhi (ali. 92)
.tJUFLAMENTO DE CAUSA

Ministeno Público (au. SI. § 4°)

ALIENAÇÃO IiI)t)CIÁRIA
- Compra e cada (al( 53)
AMOSTRA (;RÁ115

Produ(o' e sers uçu is
ai). 39. parágralu único)

APRESENTAÇÃO
- Otcuia (ali. 31
A RIuIRA(; EM

íhjuisuul:is ihiusI as (ali S ( VII)
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
IW NORMAS TÉCNICAS

I'r:'uiuc:u.s ubuusivas (ali. 39. VIII)
ASSOCIAÇÃO DF I'ORNE-

8 CCI SI ti) CUI cariório
(ua. 007, §	1° e 3°)

ATENDIMENTO
- Consiu undor lati.

B
BENFEITORIAS

Indcni/açfio (al( 5). XVI)
BENS
- Substituição (ar). 19. § I)
BENS 1: SERVIÇOS

r.iluraçu k )xl_\os lan. I(. VIII 1
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Li

CADUCIDADEDE
-	)i leiti) 1h. 1 e. 1.111)0	III	2(.

II.
CASSAÇÃO DE CONCESSÃO

Scriço pLINtO) lati 61). *	e
CLAREZA
- Inloruilação a . , iitu uiIIiIoi
(ali. 6. III
ci.Áust:is ABUSIVAS

Ajui,ttueii10 de ação (aLt. SI. § 4')
- Arbitragem (art. SI. Vil)
- Benfeitorias (art. .51, XVI)
- Cancelamento de contrato
(art. SI. Xl)
- Cobrança (ari. SI. XIII
- Defesa ao Sistema Jurídico
(art. SI. § 10. 1)
- Indenização (art. SI. 1. XVI
- Inversão do ónus da prosa
(art. SI. VI)
- Natureza do contrato (ari
SI. §	1''. II. III)
- Nulidade (ali. si 1 a XVI, * 2')
- Ônus excessivo )art. SI. * 2°)

Outorga de eni5d i to (art . 52)

- Quantia paga (art. SI II)
- Representação )art. SI. V 11

Restrições cofltratuai'. (art.
SI. § l o. II)
- Variação de preço (ati. SI. X)
CLÁUSULAS
CONTRATL AIS
- Interpietação )art. 47)
COBRANÇA DE DÉBITOS

Cobrança indevida
(art. 42. parágrafo único)
- Constrangimento ) arl 42)

Proteção ao crédito lati. 43. § 51
COISA JULGADA
- Ações coletivas
lati. 103. 1 a III. * 10)

- Ações de indenização (ali.
103. § 30)

- CoIetiidadc (ali. 103. § 10)

- Improcedência do pedido
(ali. 103. § 2°)
COMPRA E VENDA

Consórcios (ali 53. § 21
Imóveis (ali. 53)

- Produto alienado (art.  Si)
COMUNICAÇÃO
PUBLICITÁRIA
- õn as da prosa (til	1
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CONCESSÃO 1W
FINANCIAMENTO

InadllllpI1'llllo (ali. S• § 1'')

- \Itilias imi. 52. §

Número de presLações (ar).
52. IV)

Faxa de 111115 al(.52. II. III)

('()NCESSÃ() I)L 'I'u'i'I'i.A

sItiIIa tljajia imi. 84, § 41

1 u(ekt epxlik'a (ali. (44.	r' e
(,'ONCORRfNCJAS E
NORMAS

- t nlao. Estados e Distrito
Federal (ali. 55)

coNJ)ICIoN.MI:NTo

I'r('ll lLlS ahustsas (III

CONDIÇÕES L)I'
I'AG.-MENT()

)rçamcnlo prévio (ar). lO)

C ( ) NS O R ('lOS

(olllpra e venda ( ui . 53. § 2°)

- Prejuízos (ar). 53.	2")

vantagem CC<lfll)llIla

(ali.	$. §

(ONS( rsl 1 DOR

- A.CS5(I zt llikrllllçls dl.' eadas(ro

(ar). 43. §	1" a 5 1 '. e ar). 72)

- AI (eração de (lados CIO CadIalrI)

(ali. 13. § 3°)

- AleIlIlilIlelItIl ( ari , 4')

(lajr,.a 1015 ml 11i)ÇCS (ali. ($',IIl(

Cobrança de débito (ar). 42

Conceito (ali. 2°)

- ('uslos adielollais (ali. 20. II

- Danos (ali. 6''. VII(

- Defesa eni jUt/(l (ali. SI. I a

Diriios básicos (alta. 6" e 7'')

- Edllcaçáli lar). 6". II)

- Equiparação (ali. 2°.
pará g rafo úIliCu, C ali 29)

Execução de SeI" iços COili

orçamento (art.  39. VI)

Exi g ibilidade (ali. 19 e ar).
20. 1. II e III)

lllsiaulaç(io de ullqulr o (ar(.
2(,. § 2 11 . III)

- Liberdade de eSe(lllla (ali. 6". II)

Mellsae;Il 1iublicitána (ali. 201

Nocividade (ali. W. 1)

Obrigatoriedade (ar). 39)

PericlIlosilIade (ali. 6". 1. e
Zllïs. 8". 9°c 10(

Pessl:la plIl'íllIca (ao. 28. § 5"

- Prática abusi VU (art. 39)
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- Piaíos paia FcClaIlIilÇ.11) (aOs.
26 e 27)
- Prejuízos (ali. 28.	50)

- Preservação de direitos (ari.
55. § 1")

Produtos e serviços (ali. 3°.
§ l°e2°)
- Proteção adininistrai iva (art
6°, VII)

Proteção ao cndito (art. 43, * 4°)
Proteção jurídica (art. 6°.

e art. 8°)
hoteção lcllicu (ali. 6". VIO

- Publicidade (ali. 36 e art. 79, II)
Publicidade cilgail(isa (rui. 6°. IV)

- Reclamação (ali. 26, 1. II. § 1°)
Reparação de danos (ali. 7".

parágrafo único)
-- Rcsponsahi 1 dade (ari. 26. 1,

Segurança (ali. 8°, e ari. 14. §
1°, 1 a III)
- Tratados ou convenções
internacionais (art. 7°)

Vantagem (ar(. 39. V)
- 'íClO5 de ílflalidzldc (alt. 20)
CONSTRAN(;INIENT()
- Cobrança de dcbito (aOs. 42 e 7!

C( ) N'IRA I'RPA( AN l)A
Publicidadc eitgzu1ol (ut (ft § II
Responsabilidade (ali. 00. § 1°)

CONTRATO 1W ADESÃO
- Cláusula lsrsolutóna (ali. 54, § ')
- Conceito (ai-I. 54)
- Inserção de cláusula (ali. 54. § t")

Limitação de (lilsritO (ali. 54, § 41
CONTRATOS
- Consulllidor (art. 6'. II, V
- Direito  dc arrependimento
art . 49, parágraío único)

1 !xonclação contratual (ao. 24)
- (_'olrrllllias (art . 24(
CONTRAVENÇÕES

Denúncia Gari. 81))
CONVENÇÕES

INTERNACIONAIS
Consumidorr (alt. 7"

CORREÇÃO NIONE'I'ÁRIA
Cobrança de débitos (art. 41.

parágrafo Único)
- {)cslslêncla contratual (arl
49, parágrafo único)
- Devolução (ar(. 19. IV)
- Forllecedol'cs (ali. 41)

Rescisão de contrato (ui. 35. III)
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((\lI'Rl\lI\l()
1)1: PR i.os

'l.ilIt'	.i	\Il

D
1) ANOS

- (lllllnidr (ali (. \ 1

- Pntcdéncia do pedido ;iri

l'iiluio e sers lÇtlS

(ali 25. *	1 e 2")

- Rtsponsahi IilItlk

(ali. 25.	1	e

DANOS INI)I VI I)t AIS

•\i	itiI	Icllt	.111

DI .TFINA 0<)
('( ) NI \l III)) 14

iii	es.	ii	-(4.

ari	((0)

.Adiiiiiii'.ir.iç10 pública (ali,
((2. 1 a IV. k 1')

- Çl,llLe s sflt' de lutela ( au . ((4

- lnitdaile pll%.ldas (alI. 1

Niiis	_VIi1Ot. (lii S(i 1 a Xli)

- ( )rgaos publico% (ali. 1D6. IX)

- Perdas )_' )I(tll()S (ali. ((3 C ali -

M.	1" e

I'iisIiil,	e ')l 1 IÇ)' )lli

DEFESA E1 .ItÍ7Á)

-\çit eleti t a 1 lrt .11.  1 e III

Iljls dual	itt M. 1 e iii

1)ENtNCI.-\Ç\() i> i.iui:

II

l)EP.l-fl	lf:vl() DE
DEFI-SA 0<)
('ONSL'%I 11)0k

()h)ell\l	ai	U(	pal.l(_l.l
() únicoi

DESISTÊNCIA
C()NFRAIl ).-I.

Cll 1 LIa)' III) tIL(a) li	III	19
'Ilr:íuriI O III LO 1

I)1:SPl:S 'S PROl issi is

.-\Cc'.	'lLIlla	li'	5

'aragrato Ul) 1.)'

Roto rar 1'' 1 1 ri ((7
parágralo UflIC(1

Responsabilidade lar)
paragrato Ufl1LS'I

l)EVO1CÇÃ()

(_)llIllll la )'a1.i (lii	)(

1)1 REI 'I( ) DE'
ARRIJ'I:NI)I\ll:NI()

('ontralos ar) - ( 4) IoIlígra
4' til) ICI)
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DIREITO DE RECLAMAR
- Caducidade (ali. 26, 1, II. §
DIREITO PRIVADO
- Pessoa jurídica (ao. 10h. II
DIREITO l'ÜBIJ(.'()

l'cssoas tuídicas lali. 100, III
DIREITOS

Coraulilidor ( iut. 6. VIII e ali. 7')
- Pnílicas abusivas (ali. 39. VII)
DIREITOS INDIVIDUAIS
— ('olcOvidadc (ar). 103. § 1')
DISCRIMINAÇÃO

Publicidade (ali. 37, § 1°)
DISPONIBILIDADE DE
ESTOQUE,
— Prílicas abusivas (art. 39, II)
DISPOSIÇÕES GERAIS

Corlsu 1111(1111 (ali. 29)

E
EDITAIS

lii vtiIgaçio (ali. 94)
ELEVAÇÃO I)E PREÇOS

I'r,'lllcas abusivas (ali. 39, IX, X
ENTREGA DE I'ROI)UT()

Prática., abusi as (ali .39, III)

ERGA OMINES
- 1 llsllficiêilcia de provas (ari.
1(13 . 1, III)
I:RR() DE INFORMAÇÃO

(01 FeçãO (ar). 73)
IxI'CtJÇÃ() DE SENTENÇA

Legi) i midade (ali. 97 e art.
98. §* 1°c 2°, 1 e II)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Consumidor (ali .39, VI)
EXIGÊNCIAS LEGAIS

Prática ,, abusi as (ar) .39. V
l;xoNvR AÇÃO 1W
CONTRA'I'()

Fornecedor (ar). 24)
- Garanlias (ar). 24)

E
FABRICANTE
- Danos (ali. 25. §* 1° e 2°)

1 fliporlação (ali. 32)
- Indenização (ali. 25)

Peças de reposição (art. 32)
Produtos e Serviços (ali. 25,

§ 21, e art. 32)
- Responsabilidade (art. 25. §
1° e 2°)
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FIANÇA
- Paganiento (a[(. 79

FISCALIZAÇÃO 1)1
PREÇOSEÇOS

e serciços ali. I(X). VIII
FORNECEDORES
- (onccl(o III
- ( ndiõcs dc jxtgantentii (art. 40)

Correção nionciária (ao.  4 I
Mão-de Obra lan. 40)
Nocividade ( aOs. 9 e 10)

- Orçamento Fl\ iO (aí!. 40)
Penca Iosiiladc ( aOs. 9' e II)
Praticasabusivas (ali. 39. 1 a

XII. par:ígra)o Único)
- I'i'cslação de serviços ll 1	 40
- ('iodato Giri.) ar	 35. II)
- Produtos de consti 111(1 iali.

Produtos e serviços liii. (O.
1. 2 e 3'. art. 14 cail 36.

parzigra(o 1111 O)

Publicidade (ar(s. IS e 20Latl.
35. 1. e alt .36. parãgraío ülitco(

Reposição de peças (ar). 21
- Repitscntanie's au(ÕrloillOs (a11 .4(

Responsabilidade (mis. 14 e 15
TaIx'aieto 1k. precos (ali. 41

Vícios de finalidade (ali. 20)
Vícios de otialti idade (ali. 19)

FORNECEDOR INIEI)IAT()
Pra/os de validade (ao. 18. *

6. 1
Pmdutos 4, ,,,uura (ali. IS. § 5")

G
GARANTIA

Fornecedor ( ari . 24
GARANTIA (Ï)NTR.-VI'L'AL

I'a.(li'lll ,ação i uni SO.

(siligia(i» único
GRUPOS SOCIETÁRIOS
- Resp nsahil idades (aO. 28.
§*2"aS°(

H
II ON( ) R.k RIOS

Ação coletiva (uni. 57,
paráCrabl liflicO)

- Despesa., processuas (art. 57.
parúgrah lintel)

1
1MPR()CEE)NC1A I)(.)
I'I•:I)II)()
- Ação de indenização (art.
(((3. § 2"
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lnsuflciéncia de provas (art.	parágrafo Único)
103. 1)	 - Omissão (ao. 63. § 1")
- Litisconsories lar). 103. § 2"	- Omissão de intoriiiação (art.
INC()MPA'flItIIÁl)ADI':	66. § 1 0 e 2°)
- CI,iu'.ulas iliusis.i, (ali. 51. IV)
INI)EN 1 '/.AÇÃ()
- Benfeitorias (ai-I. 51. XVI)
- Danos (art. 25, ** 1° e 2")
- Perdas e danos (ar[. 84. § 2")
-- Produtos e serviços (ar!. 25)
- Responsabilidade (ar!. 25,
§* 1°c 2")
INEI"ICÁCIA

(onu.ss)jo de tutela (art. 84. § 31)
INFORMAÇÃO

Práticas abusivas (ali. 39. VII)
INFRAÇÕES PENAIS

Agravantes tipificados (ali. 76)
- Culpabilidade )art. 63, § 2",
e ar!. 75)

Execução de serviços (ali. 65.
parágrafo Único)

Fiança (art. 79)
Inquérito (ar!. 79)

- Interdição (ar). 78. 1
- Multas (aris. 77 e 78)
- Nocividade (art. 64.

Penalidade (art. 63. §) l O e
2". e arts. 77 e 78)
- Relações de conuitx (art. 61)
INQUÉRITO

(iliiiça (art. JY

INQUÉRITO civil.
- Disposições (art. 90)
INQUÉRITO POLICIAL
- legislação vigente (ali. 106. V
INSTAtIRAÇÃ() 1W
INQUÉRITO

Consumidor (ar). 26. § 2". III)
INSUFICIÊNCIA DE,
PROVAS

Improcedência (art. 103. 1

INTERESSE 1)0
C()NSUNI 1 DOR
-. ln6rniaçõesnl (ar). 55. § 4''(

Órgãos conipeIcnic' lar!
106. VII)
lN'II'RI'SSI'.S INI)IVII)UAIS
HOMOGÊNEOS

Publicação de edital (ai-I. 94)
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MULTAS

- Montante (art. 57, parágrafo
único

- Número de prestações (art.
52, * l

l'i'occ&li luculo administrativo

uui S7, fl.Ií1if1uI0 único)

N
NF:;OuIAçÕEs DAS
PARTES

( )rça.uuucuuuo (alt. 40. § 2'')

N0('IVII)AI)i

i)lO.iIIllliIoI (ali. 6''. 1
N( )RrI .55 I)l; IR'II'Ç'() 1:
DEFENA 1)0 CONSUMIDOR

'ui;.,ao jo	e ao. 56, 1 e Xiii

o

oIIRI(; AçõEs
( )rg.(uo. púbhco' (arl 22.
ru'raltu (lulictu)

oRRu(;AçõF;s
('ONIR VIL! AIS

ReIiçe de consunuo
9. Vi. e ait. 46)

oIl;RIA

ari li

ÔNUS
('omunicão publicitária (art. 38)
orçamentário prévio (an. 40)

- Patrocinador (art. 38
I'ruud nu os e ser Içi is 1 uri 381

Responsabilidade (III 40. * 3")

0RÇMENT0 PRÉVIO
XeosLuçao ii,u,	ii es ali

40. )	1". 2°.'
(')R(;Ãos OFICIAIS

,.gue(lo industrial 1 nt. 55.* 4'')
()R(;Ãos PÚBLICOS

O )iurigações (m-I. 22, paráguu-
lo uilulco)

Pucsiação de serviço (art. 22)
Programas especiais (art.

1)6. IX)

Recursos financeiros (art.
lO. IX)
Reparação de danos (art.

22, parágrafo único)

P
PADRONIZAÇÃO

( uruiltia eonurutual 1 ao SI),
p.tragouto único)

PA(;A\WNTO
Produtos e serviços (ar). 39.

parágrafo ÚfliCO(
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,'\tliilciii(> (ali	7'), 1 1 .11 ICI II
LIFIICU. b(

Redução (tili 7 1 ).	a iii
l

PATROCINADOR

III ti	 iilá

(.41)

4 (nus o)

I'EÇS I)F: Kl;N)sIç.•()

(4 .lII(.	iii

1 q :N 1 )ÜN ( i
\.,.i	(ilt((4.'Ll(	(ii	So	.	('')

PI'kI)AS F: I).\NO

- 1 )e lesa do c p isuuiiiÍ 'r

(art. 84. §* 1" t' 2'')

1 iuIni /l4 ((ri	Si.	2')

Respisaliltlade 4 ai	(47
pal-ági-aIo

''aIores ptos (lii 244. II)

PERICL 'IÁ)SII),•l)E
Con,milidoi iali ('•. 1

&.ilup('ii1eiti;l, .44	lii	I'). Iii

I<s1'ia('tliI.ik	.1(1	17	' 2'')

IFSS(>. .11 kiI)R'!..

I)ireii	'Ei uli	ii	W''. II

1 )ii-eiio público "til). 1 06. II)

I'i's.'Ill(/O s (ali 28. ** 2" e 5")

P(>t)ER P1'BLJC()

A,	' pi posi .4 1 .tri 1 21

1 egtliiiudadc .ri	2

p(wÍrI(t NACIONAL J).t
RH..ÔEs DE (2ONSL\I()

•\si(,I5(,l ur4ds.a itn 5'. 1 a

\iciidi lilcOtO (ar)

Execução lari .5". 1 a V)
Necssidade iart. 4"

- ()h;eti'.t (ar	4",

I''lr ('úNico (ali 5". 1 a V)

I'iiiti.i(ti(ts (aru	 e
ali	5''. 1 .- V

PRÂIl('AS .Bt.SIVAS
( oi,,.licjonawen(o (ar	'), 1

(a inpri lileflio 4k prazo (ai).
39. XII e partgrafo inicio

1)i rei os do consu iii dor
(aii. 	VII,

l)iponihi1idadc do esloque
ari	39. II)

lies aç4O de preço (ar) 39.
X. Xh

Entnga de produtô (an. 39. lii)

Execução de seriços (ali
59. \'I
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- Exigibilidade (art. 39. V

- Fornecedores (ali. 39. 1
XII. e parágrafo único)

- Informação (art. 39. VII

- Intermediação (art. 39. 1
- Limites quantitativos
39. 1-XII e parágrafo únó

- Mercado de consumo iaii
39. VIII)

- Reajuste de preços (ali. 39. XI
- Usos e cosluliles (ar( .39. II)

- Vantagem (ari 39, V. IX)

PRAZO
- Caducidade (ali. 26. 1. II. e
10. e art. 27)
- Produtos e serviços lan
1. II e § 10)

- Vício oculto (an. 26. § 3

PREÇOS

Abatimento (ali. 19. 1. e art.
1111

PREJUÍZOS
- Consórcio (ar. 53. § 20)

Pessoa jurídica (art. 28. § 5')
Rcstiluiçúo (lit. liS.	1'. II,
au. 20. II)

PREJUÍZOS INDIVIDILIAIS
1 nden iiaão (art. 99.

I)argIalo único)

PRESCRIÇÃO

- Reparação de dano.s (ali. 27)

PRESTAÇÃO 1W
SERVIÇOS

Orgãis puhlucos (ati. 22)

PROCEDÊNCIA 1)0
I'EDID()

Dum), causados (ali. 95)

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

Cassação de aIs ir,) (.111. 59)

- 151 altas (ali. 57. panignilo único)

Penalidades (aOs. 58 e 59)
Reurrcudncia de faltas lan. 59)
Susjxinsti() adrninistraiisa (ali. 59)

PROCESSO) AUTÔNOMO
Ação de regresso lar. 5))

PROCESSO i'i:'.i.
( ontraven çcs lait 80)

- Denúncia (ali. 80)
- Ministério Público (ali. 80)
- Relações de consumo (alt 80)
PROI)U'I'()

Conceito (ali...... § 1
Fornecedor (ar). 35. II)

Publicidade (ali. 35. 1 e III
Substituição (ant. 19. 111)

- Vícios de quantidade (alt. 9)



PRODUTOS DE
(ONSL M()

li ll\cdare (art. 1(1

Iullproprledatk .iri 20. § 2

Ill;l1lCqLlaçfl (ali. 20. §
11(l'.(lllllÇl11 )ar[	((. §
l, i'. de .Iu,ll)(	ir)	1$)

PROl)t lOS E SI.k\ IÇO $5

T1l,,lIl,l	nt	1	1.lo

.-\prle'.enlaçã	.inI

('.ldIlclnJacIc (ar) 2(r, 1, II. § ( 0)

Cobrança de IliVIdas (ali. 711

(IULtirrencia iari. 551

Contrato de adesão (ar) 4.
e 40

I)irlux ) arts. $4 e 271
1 )vleia 1111 COIISUI1IIIII li (iii -$4)

In,i11eCC1I1(ICs 1m1 1 it, 24 e
3)) . 1'	t1l	((• pínr:l.tra(1	liili((( 1

(ll llllldo	1 alt' 24 e	11

Indenização (ali 2S

$11 (lirlililções 1 ar). 14)

N .111'reponsahI idade (ali 12.
§	'.IlllI.C1lt, 14* ("leu)

Nl1luIltr) 1art	101. $ e II)

Nn,v1	lCCfllCiiS (.ini	II.	2)

))leiia lar). 3$

Penalidade (aiis5S e 75)

- Prai.os ali 26. 1. II C * l"(

- Pnços (ali. 52. 1)

- 1nftssioiiaii llheiÚs (ali. 14. § 4"

- Publicidade (ar). 30)

publicidade elIgalunsa (ar)
§ 30)

Quaigicb. fali. $2. * rI

de peças (art.
21 e 7w

- Rl.'Sj)(lllS,lhlhLkilIC lar). 12. § W.
a IIL ali. Ii, 1 a III. e palzgllI(n
único; alt 14. § 1'. ail 23: ali 25.
* 1'': e alt loi. II)

Rra	ali II

- 	icao, de Illl.l$lliZldC (ar). 231

I'R( )l)L l( )S 1V V.( TLR 1
1 1111' 1111	(III	18.

PROl l:ç.() .U)
('ONSI N1IDOR

1 ) Ift'll ', 1.	.(l.iflll.l.o .ui	I15. 1111

- h\ccUçill (ali. I$(. 1)

- Priiucilt Illl'Il),( l,lllt)nll falI

(ar) 57)

l'RorEçA() Ao (RlI)l'l'()
Cobrança de débitos (ar). 43.

§* 4°c 5")
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PUBLICAÇÃO DE EI)I'IAI.
Prazo (sri. 94)

I'UBLtcIDAD}:
('onsu,iiidor (ar). (6)
1 )iseriiiiinaçiio (ar). 37. § 2°)

- Fabricante (art. 33)
- Fornecedor (ai-I. 3W ali. 35.
1: e art. 36. parágrafo Único)
- In veracidade (art. 19)
- Produto (art. 35, 1.
- Produos e serviços (ar) .9) e
ai-[. 36. parágrafo único)

Veiculação (mi. 36)
Venda por telefone (ai'). 33)

- Vícios de finalidade (ar). 20)
l'U131.ICIDADE ENGANOSA

Abuso (ar). 37. § 1°. 2° e 3°)
- Consumidor (ar). 6". IV)

Contrapropaganda (ar).
60. § 1°)

Prodtios e serviços (art. 37, § 31)
- Promoção (arts. 67. 68. e 69)

Q
QUANTIA

('Iausulas abusisas ali. 5!.

REAJUSTE DE PREÇOS
- ('r:íluca abusiva (alt .39. XI)
REDUÇÃO DE JUROS

Liquidação de dúbii os (ar).
52. § 2")
REF.NIH()I.S() POSTA!.

Publicidade (ai'). 3$)
REGISTRO i:i ctwrÓiio
- Associação de fornecedores
(ar). 107, §* 1°c 30)

Sindicatos de categorias (ar).
107.	1 "e 3°(
REINCIDÊNCIA

Gravidade í ar). 59)
RELAÇÕES DE ('ONSLJM()
- Contravenções (ar). 80)
- Infrações penais (art. 61)

Obrigações Contratuais (ar). 46
- Vínculos (ar), 48. e alt. 84 e
parágrafos)
REPARAÇÕES 1)E DANOS

Ói'gáos públicos (ar). 22.
par:íi'a)o único)
REPOSIÇ3.O 1)E PEÇAS

Produto,; e serviços sri, 21
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REPRESENTAÇÃO
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TAXA 1)1 JUROS

- ( oflCCssO de financiamento
(arl. 52. II e 111)

Multas (art. 52. § 1

'I'I'R\I() DE GARANTIA

( onleudo ( arl 74)

TUTELA ESPECÍFICA

N1eiIaku' nox's,írias (art. 84. * 5)

U
('SUS E (0STUNII;S

l'i;tiftas abuàva (art. 39, II)

v

\.IORFS

( ou ieço ulolie(aFla ai	11),

IV, e tui. 20. II)

(oiisiiii,idor )art. 39. \"

vAN'I'..;I;M ECONÔMI('

ir). 5.

\F;\I)A POR TELEFONE

Publicidade (ar). 33

VÍCIOS DE QUALIDADE

1 'tiruiecedores (ai,(.

Pratos (ar). IS, § 1°. liii. e
O e.;,)

- Produtos de COflsUlflO (ar). 18)

- Produtos e serviços (art. 23

Responsiihi idade (til

VÍCIOS DE QUANTIDADE

Procediiiiento adiuui nisl rali-
vo )art. 58

- Produto ( ari 19

vício OCII'I'()

- ('onsunuidor .uii 26. * 3")

Prazo (ao. 26, * 3°)

VÍNCULOS

Relações de consuuuio (art.
e art. ((4 e (ir;iera)o»(.
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\4)ci tandxrn podo: eon'iiltar o Procon Asscnihleia por
nicio do correu eli_tión ILo. ( ) endereço e

pnxt in (qalnig.gov.hr
FoN iIS

Cartilha do ('onuilIi(kr - Brasília - Secretaria de
Dircito Econômico, 1 )e part atuen tu de Proteção e Dc íe sa
lConsuniidor. 1

Proeon da Assenihkia
( odico de 1.)eIea li ( 'urisumiik w - Lei ri Xl )7X. de W(X)
Novo ('ódiizu Civil

Re%isàojtlrídica:
1arceIii Ruiu eu Barbosa. Renato l)itites Macedo.

I'aulu Roberto \iIqne'. Nlilani e lLiI/ Antônio Ribeiro
de Fre Ias

Revisão geral:
Ana Paula Raro s ( 'liav es e	de Incitas Fatia
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Esta publicação também oferece:
• O texto integral do Código de Defesa do Consumidor
• A relação de outras leis afins
• Os telefones de diversos órgãos e entidades úteis
• Índice temático
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