
A
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

CONSUMIDOR

51.03 1(81)
ROCON
SEMBIFI.\



SSEM fluA LEGI SI, ATIV DO ESTADO DE ?%l INAS CERAIS

PROCON ASSEMBLÉIA '( E
1	/-	 )

fr12

MANUAL DO CONSUMIDOR

Belo Horizonte
2004



Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas. 30- Bairro Santo Agostinho
CEP 30.190-921 - Belo Horizonte - MG
Telefone (31 3290-7000
www.almg.gov .)r

Procon Assembléia - Unidade Lourdes
Rua Curitiba. 2. 002 - Bairro Lourdes
CEP: 30.170-122 - Belo Horizonte - NIG
Tel.: (31) 3290-7944
Fax: (31) 3290- 7950
Horário: das 8 às 18 horas

Procon Assembléia - Posto Psiu
Avenida Amazonas. 478 - Praça Sete - Centro
CEP: 30.1 80-(X) 1 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3290-7940
Fax: (31) 3290 -7933
Horário: das 7h30 às 17h30

Minas (,er.tis. Ass.<utbk'ia leiçl.<tisa Cnrencia-Gral d.
('onsultoria leinátisi. Procon.

Ml,(,3in	Manual lo consumidor. Belo Horteonle: Asseuitblét3
1 ,goIattsa lo hsta.l dc Minas (,erjis. 2004.

I20p.

1. Prc*o<.io ao consumidor Brasil. 2. (<idio de
PMcç2o Defesa <lo Consumidor Brasil 1 l$t0 1 Titulo

--.	

( l)U

LLOLLL
-4.-.. . . .-



MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Mauri Torres
Presidente
Deputado R&niolo Aloise
1°-Vice-Pie
Deputado Adelmo Carneiro Leão
2°-Vce-Presideiite
Deputado Dilzon Meio
3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade
1°-Secretario
Deputado Luiz Fernando Faria
2°-Sec rei drio
Deputado George Hilton
3'-Sc ci-et,íi 10

COMISSÃO DE DEFESA LX) CONSUMIDOR
E 1)0 CONTRIBUINTE
Deputada Lúcia Pacífico
Presidente
Deputada Vanessa Lucas
Vice-Presidente
Deputado Antônio Júlio
Deputado Irani Barbosa
Deputado Roberto Caralho
SECRETARIA
João Franco
Diretor-Geral
Eduardo Vieira Moreira
SccretCirio-Geral da NIesa

l'ROCON ASSEMBLEIA
'ilarcelo Rodrigo Barbosa
Coordenador-Geral



surlÁRIo

Apresentação	 .9
A importância da conscientização
Deputado Mauri Torres - Presidente da ALMG

Nota Introdutória ........................................................11
Fucação para o ÇOflSU()
Deputada Lúcia Pacífico - Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

1 - Saiba o que a lei quer dizer quando o assunto é ... 13
Consumidor ...........................................................13
Fornecedor............................................................13
Produto................ . .................................... . ............ 13
Produto durável .......... . ................................. . ........ 13
Produto não-durável .............................................13
Serviço..................................................................13
Serviço durável .............................................. . ....... 13
Serviço não-durável ..............................................13
Serviço público......................................................14
Relação de Consumo .............................................14

2— Onde o direito começa .........................................14

3—Conheça os direitos básicos do consumidor .......15
3.1 - Proteção da vida e da saúde .........................15
3.2 - Educação para o consumo ............................15

5



3.3 - Liberdade de escolha de pmdutos e serviços . 15
3.4 - igualdade nas contratações ..........................IS
3.5—Informação ....................................................16
3.6 Ptoeç cuapublicidade enuxa e ab ......16
3.7 - Proteção contratual ................... . ............ . ...... ló
3.8 - Indenização ...................................................16
3.9 - Acesso à Justiça ...........................................16
3.10 - Facilitação da defesa dos seus direitos.......17
3.11 - Qualidade dos serviços públicos ................17

4—Quando a alternativa é reclamar ......................... 17
Como conde reclamar ...........................................17
Prazos para reclamar ..............................................18
Cadastro de reclamações contra fornecedores .......19
Cadastros pessoais ...............................................19

5— Dicas de como agir e economizar ........................ 20
Alimentação..........................................................
Cigano...................................................................21
Vestuário...............................................................22
Estabelecimentos de ensino ..................................22
Energia..................................................................23

Lâmpadas............ . .............................................. 23
Geladeira e freezer ..............................................23
Feno de passar ..................................................24
Chuveiro elétrico.. .............................. . ............... 24
Televisão......................... . .................................. 24

6



Máquinas de lavar e secar	 . 24
Torneira elétrica	 . 24

Cuidados na compra de eletrodomésticos .............

Dicas de segurança ...............................................
Telefone .................................................................
Água ..................................................................... 27
Móveis .................................................................. 28
Orçamento ............................................................. 28
Serviços bancários, financeiros e de crédito ........ . 28
Empréstimos .......................................................... 3)

6—Fique siso na hora da compra ............................... 29
Àvista ................................................................... 3)

Aprazo ...................................................................
Cheque ...................................................................10

Sustado .............................................................. 10
Pré-datado .... . ........................................ . ............ .II
Especial ...............................................................12

Furto ou roubo de cheques ou cartes ..................12
Cartão de crédito ....................................................12

7—Produtos e sersiços que merecem atenção especial ..... . 33
Compras pela internei .............................................13
Consórcios ............................................................ 34
Financiamento habitacional ....................................15
Imóvel .....................................................................16
Segurode vida .......................................................17

7



Seguro de automóvel	 .
Pacotes turísticos... ................................................38
Planos de saúde .....................................................

8—Dez artigos do Código de Defesa
do Consumidor que todos devem conhecer ......... . 41

Responsabilidade por vício do produto (ali. 18) ...... . 41
Responsabilidade por vício do serviço art. 20) ..... . 41
Prazos para reclamar (art. 26) ................................. 42
Oferta e contrato (art. 30) .................................. 42
Oferta e informações (art. 31) ................................. -13
Recusa ao cumprimento da oferta (art. 35) ............ 41
Cobrança de dívidas (art. 42) ................................. 44
Contratos (art. 46) .................................................. 44
Direito de arrependimento art. 49) ........................ 44
Garantia (ali. 50) .................................................... 45

9—Outras leis que defendem o consumidor .............45

10—Pesquisa de preços: garantia de economia ...... . 46

11 - Telefones úteis ................................................... 47
12—P'ocon Aemh1éia—mpre pronto para atender...... 47

13— Lei n°8.078. de 11 de setembro de 1990 ........... 51

8



APRKSENI4ÇÃO

A importância da conscientização

Uma das constatações feitas pelos advogados que
atuam no Procon Assembléia confirma uma tese bastante
simples, mas cujo conteúdo ainda é negligenciado por parte
de alguns segmentos da população: um consuinidorcons-
ciente está menos suscetível de ser lesado, porque sabe
exigir do fornecedor o respeito às leis que regulam as rela-
ções de consumo .Se não obtiver êxito, esse consumidor
saberá aonde se dirigir para que se adotem as medidas que
irão salvaguardar seus direitos.

Ciente da necessidade de promover a divulgação de
informações que levem à conscientização dos cidadãos, a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais atuali-
zou e reeditou o presente "Manual do Consumidor". Tra-
ta-se de uma publicação em linguagem coloquial, que bus-
ca esclarecer os diversos benefícios que a legislação asse-
gura a todos os consumidores.

Por meio deste manual, o consumidor fica sabendo
onde e como reclamar, certifica-se dos prazos que devem
ser observados e dos cuidados que deve adotar no mo-
mento da compra. Recebe diversas dicas de como agir para
economizar e se informa sobre os endereços e telefones
que podem ser úteis para evitar, ou mesmo solucionar, os
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problemas advindos de conflitos que costumam surgir
numa relação de consumo.

A consulta ao Código de Defesa do Consumidor e a
leitura desta cartilha certamente irão assegurar informação
precisa ao consumidor. Ao editar o presente manual, a
Assembléia de Minas contribui com a Política Nacional de
Relações de Consumo e, nos termos do art. 40, IV. da Lei
8.078, busca educar e informar os lrnecedores e consumi-
dores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à
melhoria do mercado de consumo. Avançando em seu pro-
jeto de atender com prontidão às demandas populares,
colabora para o aperfeiçoamento das relações sociais e
assegura o respeito ao bem comum, sempre visando atin-
giros ideais que fundamentam a existência e a finalidade
do Poder Legislativo.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
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NO1A INTRODIJFÓRIA

Educação para o consumo

Uma das diretrizes da Comissão de Defesa do Consu-
midore do Contribuinte da Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais refere-se à implementação de programas de
Educação para o Consumo. ação necessária e primordial
diante de um mercado consumidor assediado por intensa
e massacrante publicidade.

À medida que essa propaganda chega por mídias va-
riadas e acena com promessas mais e mais tentadoras, evi-
dencia-se a posição de vulnerabilidade do consumidor.
Constatamos, então, a necessidade fundamental de ele
estar bem informado a respeito de seus direitos e deveres.
no intuito de colocar-se em condições mais igualitárias
diante das relações de consumo.

Sob essa ótica, consideramos o Manual do Consumi-
dor, com sua linguagem simples e acessível. um veículo
eficaz na transmissão das informações básicas. E uma
cartilha capaz de responder as dúvidas mais simples e es-
clarecer pontos importantes. Certamente irá favorecer a
tomada de atitude do consumidor moderno, cada vez mais
exigente por força do Código de Defesa do Consumidor e
da ação das entidades e órgãos que atuam na proteção e
defesa dos seus direitos.
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Acreditamos que a leitura e a compreensão dos as-
pectos abordados pelo Manual do Consumidor possam
servir de respaldo ao cidadão para que ele assuma postu-
ras críticas frente à ação de fabricantes, fornecedores e
prestadores de serviços, num exercício continuado de cons-
ciência e cidadania.

Deputada Lúcia Pacífico
Presidente da Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte
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1— SAIBA O QUE A LEI QUER DIZER
QUANDO OASSUNT() É...

Consumidor: é toda pessoa, física ou jurídica. que adquire
ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final.

Fornecedor: é toda pessoa, física ou jurídica. que oferece
no mercado de consumo, com habitualidade, produtos ei
ou serviços mediante pagamento.

Produto: é todo bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial,
posto no mercado de consumo. Pode ser de dois tipos:
durável ou não-durável.

Produto durável: é aquele cujo consumo é prolongado.
COflli) OS autonlóvei s e eletrodomésticos.

Produto não-durável: é aquele que se extingue rapidamen-
te com a utilização ou o consumo, como os alimentos e
medicamentos.

Serviço: é tudo o que você paga para ser feito, do conser-
to da geladeira ao plano de saíde. Também pode ser de
dois tipos: durável ou não-durável.

Serviço durável: é aquele cujo benefício não termina de-
pressa, como a construção de uma casa.

Serviço não-durável: é aquele cujo benefício termina logo,
como a lavagem de uma roupa.
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Serviço público: é todo serviço prestado diretamente pela
Administração Pública ou por particulares mediante au-
torização, permissão, concessão OU delegação do poder
público, como os relacionados a educação. saúde, trans-
porte coletivo, água, luz, esgoto, limpeza pública, etc.

Relação de consumo: ocorre quando o consumidor ad-
quire produtos ou serviços de um fornecedor para uso
Filial.

2—ONDE O DIREITO COMEÇA

Você sabia que é um direito de cada cidadão brasi-
leiro, na condição de consumidor, ser defendido pelo
Estado? Esse direito está previsto no ari.5°. XXXII. da
Constituição Federal. E essa mesma Constituição orde-
nou a elaboração de uma lei que efetivamente proteges-
se o consumidor. Daí o surgimento do Código de Defe-
sa do Consumidor - Lei 8.078. de II de setembro de
1990. Essa lei garante os seus direitos de consumidor,
que fazem parte dos seus direitos de cidadão. É impor-
tante você conhecer o Código de Defesa do Consumi-
dor para saber como exigir os seus direitos na hora de
comprar algum produto, contratar algum serviço e tam-
bém na hora de reclamar.
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3—CONHEÇA OS DIREITOS BÁSICOS
Do CONSUMII)OR

O art. 6 do Código de Defesa do Consumidor enu-
mera 11 direitos básicos, reproduzidos a seguir. Cada
um deles vem acompanhado de um comentário para que
você possa entendê-los melhor e argumentar em sua
própria defesa.

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

você deve ser avisado pelo fornecedor sobre os riscos
que eles podem oferecer à sua saúde ou segurança.

12 -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-

viço 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.
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3.5 - Infonuação
Todo produto deve trazer informações claras sobre

quantidade, características, peso, composição. qualidade,
data de fabricação, prazo de validade, preço, riscos que
apresenta e modo de utilização.

Ademais, o contrato de consumo não vincula o con-
sumidor caso este não tenha a prévia oportunidade de
conhecer seu conteúdo.

3.6 - Proteção contra publicidade enganosa e abusiva
O consumidor tem direito de exigir que tudo o que for

anunciado seja cumprido.
A publicidade enganosa e a publicidade abusiva são

proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. sendo
consideradas crime.

3.7 - Proteção contratual
O Código 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 consumidor tem o direito

de ser indenizado por quem lhe vendeu o produto ou lhe
prestou o serviço, inclusive por danos morais.

3.9 - Acesso à Justiça
O consumidor que tiver seus direitos violados tem

seu acesso facilitado perante o Poder Judiciário. Poderá
1ó



procurar o Juizado Especial das Relações de Consumo,
sem advozado. nas causas de até 20 salanos fllínimOS.

3.10- Facilitação da defesa dos seus direitos
O Códi go de Defesa do Consumidor facilitou a defesa

dos direitos do consumidor, permitindo até mesmo que.
cm certos casos, seja invertido o õnus de provar os fatos.

3.11 - Qualidade dos Serviços públicos
Existem normas no Código de Defesa do Consumidor

que asseguram a prestação de serviços ptíblicos ik quali-
dade e impõem limites às empresas públicas e privadas
que os exploram.

4- QUANDo A AUfERN1VI1VA É RECLAl1AR

Corno e onde reclamar

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

Se você não resolver seu problema com o fornecedor
de um produto ou serviço, procure o Procon. Sempre que
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fizer uma reclamação, forneça seus dados pessoais e os do
fornecedor (nome, endereço, telefone). Leve com você da-
dos ou documentos 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 40 salários mínimos, sendo que até 20 salários míni-
mos não é necessária a presença do advogado.

Caso não exista unidade do Procon cm sua cidade,
procure o promotor de Justiça (representante do Ministé-
rio Público que, na maioria dos municípios, se encontra no
fórum), entidades civis de defesa do consumidor.
Defensoria Pública, entre outros órgãos.

Vale lembrar que hoje existem as chamadas agências
reguladoras que também recebem reclamações dos con-
sumidores e cuidam da defesa de SeUS interesses em ai-
guinas áreas específicas, tais como energia elétrica
Ancel). telefonia (Anatel), combustíveis (ANP). planos

de saúde (ANS), seguros (Susep), vigilância sanitária
(Anvisa), entre outras. Os telefones dessas e de outras
entidades de defesa do consumidor se encontram no fi-
nal deste manual.

Prazos para reclamar

O prazo para você reclamar é de 30 dias para produtos
ou serviços não-duráveis (alimento, serviço de lavande-
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ria, etc.) e de 90 dias para produtos ou serviços duráveis
(eletrodomésticos, reforma de casa, pintura de carro, etc.).

Contudo, prescreve em cinco anos o direito de reclamar
a reparação pelos danos causados por fato de produto ou
de serviço, assim denominados os acidentes de consumo
decorrentes de defeitos de fabricação, montagem. etc.

É bom lembrar que os fornecedores podem oferecer
prazos maiores de garantia. por meio do termo de garan-
tia. 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

Os 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 consumidor no momento
da compra forma um cadastro e as informações que o con-
sumidor fornecer não podem ser usadas pela empresa para
outra finalidade.

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

5— DICAS DF: COMO AGIR E ECONOMIZAR

Exerça sua cidadania. Exija sempre a nota fiscal.

Alimentação

Nos supermercados, fique atento à disposição dos
produtos nas prateleiras. Normalmente. os supérfluos e
os itens mais caros são colocados em lugares de acesso
mais fácil.

Antes de ir ao supermercado, elabore uma lista de
tudo o que você precisa. Dessa forma evitará gastos des-
necessários. E lembre-se de que as pessoas tendem a com-
prar supérfluos quando vão ao supermercado com fome.

Leia com atenção as embalagensdo.-, produtos, que
devem trazer informações sobre data de fabricação, prazo
de validade. composição, peso, modo de usar, advertên-
cias sobre riscos, serviços de atendimento ao consumidor
e outros dados essenciais.
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Nunca deixe alimentos enlatados em latas já aber-
tas, nem mesmo dentro da geladeira. Retire o produto
da lata e o coloque numa vasilha limpa, seca e com
tampa, na geladeira.

Cigarro
Muitos países já vivem um clima de verdadeiro pânico

com a questão do tabagismo. E 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 cru o
mundo. Os governos gastam, na tentativa inútil de restau-
rar a saúde do fumante, o dobro daquilo que arrecadam
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
mesmo 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
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pesadas condenações de indenização às indústrias do Fumo
em face das lesões corporais (que também constituem cri-
me) que o cigarro tem causado aos fumantes.

O governo brasileiro, só agora convencido da grande
tragédia que o cigarro causa, está tentando proibir sua
propaganda. Isso é apenas o primeiro e tímido passo de
unia longa caminhada, que precisa avançar para proibir a
fabricação dessa terrível droga.

Vestuário

Não compre por impulso. Pesquise! O mesmo produto
pode ser encontrado cm diversas lojas a preços diferen-
ciados. Cuidado com as promoções. Nem sempre elas são
tão vantajosas quanto aparentam.

Estabelecimentos de ensino

As escolas particulares têm o preço de suas mensali-
dades regulado pelo governo federal por meio de lei (atu-
almente, a Lei n° 9.870, de 1999). As tabelas de mensalida-
des devem ficar em lugares visíveis. O valor das mensali-
dades (leve ser o mesmo todos os meses do ano. E muito
importante que os próprios alunos acompanhem o proces-
so de cálculo das mensalidades para que eles possam ne-
gociar OS aumentos com a direção da escola.

Pela Lei no 9.870. de 1999, são proibidas a suspensão
de provas escolares, a retenção de documentos escolares
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ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógi-
cas  por motivo de inadimplernento.

Energia

Lrnixdas

Aproveite a i luininação naiLiral. ahnndo 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 fluo-
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,
luz solar, etc.). Evite o "abre e fecha" das portas, que pro-
voca grande consumo de energia. e não as deixe abertas
p01 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 poria está em perfeito estado. Não coloque
alimentos quentes no interior da geladeira, nem forre pra-
teleiras com toalhas, tábuas, plásticos. etc.
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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.

Chuveiro elétrico

Evite banhos demorados, pois consomem 37% da água
de uso doméstico. Enquanto estiver se ensaboando, deixe
o chuveiro fechado. Limpe os orifício,,, de saída de água
regulanuente. Mude a chave do chuveiro, de inverno para
verão, nos dias quentes, com o aparelho desligado.

Televisão

Desligue a televisão quando ninguém estiver assistin-
do à sua programação. Não durma com o aparelho ligado.
Caso a TV disponha de ti,ner. programe-o adequadamente.

Máquinas de lavar e secar

Utilize-as em sua capacidade máxima, porém sem
sobrecarregá-las. Mantenha OS filtros limpos e os apare-

Ibos nivelados em relação ao chão.

Torneira elétrica

Ao lavar as mãos, roupas ou louças, mantenha a tor-
neira fechada na hora de ensaboar.
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Cuidados na compra de eletrodomésticos

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

- Peça ao vendedor que demonstre corno se usa o produto.

- Observe se a voltagem é a mesma que a de sua residência.

- Verifique as condições de pagamento. inclusive preço a
prazo, número de parcelas, juros (no caso de financiamen-
to), bem como o valor da multa em caso de atraso. Compa-
re 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 guarde o pedido
até receber o aparelho.

- O produto importado deve ter o manual de funcionamen-
to traduzido para o português (art. 31 do CIX').

Dicas de segurança

- Quando for fazer algum reparo na instalação de sua casa,
desligue o disjuntor ou a chave geral.

- Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada utilizando
benjamins. Isso provoca aquecimento dos tios, desperdi-
çando energia e podendo provocar curto-circuito.
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- Evite choques. Nunca mexa no interior da televisão, mes-
mo que ela esteja desligada.

- Quando for cozinhar, coloque as panelas com o cabo
voltado para dentro do fogão. Isso evita acidentes, princi-
palmente com crianças.

- Guarde materiais de limpeza e outros também perigosos
fora do alcance das crianças.

- Não mexa em aparelhos elétricos quando as mãos estive-
rem molhadas ou os pés em lugares úmidos.

- Ao trocar uma lâmpada, não toque na parte metálica.

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

- Caso você tenha crianças em casa, todo cuidado é pou-
co. Não deixe que elas mexam em aparelhos elétricos liga-
dos nem que toquem em fios. Utilize protetores nas toma-
das para evitar que elas toquem nos terminais com os de-
dinhos e tomem choque.

Telefone

Procure utilizá-lo racionalinente. Ligações mais demo-
radas e interurbanos ficarão mais baratos se Leitos em ho-
rários de tarifas reduzidas (de 2'a 6'-feira. a partir das 21
horas; sábados, a partir das 14 horas. Aos domingos e
feriados nacionais, a tarifa é reduzida durante 24 horas).
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Em caso de dúvida em relação ao valor das tarifas
cobradas. ligue para 108. A ligação é gratuita.

Sempre que for fazer uma ligação, tenha papel e cane-
ta e faça um planejamento antecipado das informações
que quer obter. Assim sua ligação não ultrapassará o tem-
po necessário.

A utilização da internet pode ocasionar uni aumento
significativo na sua conta telefônica. Estabeleça limites
para seu uso.

Quando aparecerem em sua conta ligações DDD ou
DDI que você não fez, reclame na companhia telefônica,
no serviço de atendimento ao cliente. Faça isso antes do
vencimento da conta. Para ligações DD! (Embratel), o
telefone é 08(X)-9(XX)2 1: para DDD (Telemar), o telefone é
104. As ligações são gratuitas.

Água

Mantenha as torneiras sempre bem fechadas.
Não use o jato de água para 'arrer 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 cobrança de
multa de nrnra. O corte no fornecimento de água só pode ser
feito com aviso prévio do atraso do pagamento (Ia conta.
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Se você achar que o valor cobrado em sua conta é
superior ao que consumiu, vá ao serviço de atendimento
ao cliente da 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 licarão.
Se a madeira do móvel não for a mesma que você es-

colheu, recuse a entrega e solicite seu dinheiro de volta
com correção monetária.

Orçamento
Verifique sempre o preço e as condições de pagamen-

todo produto em várias lojas. Assim você poderá conipará-
los e fazer o contrato que melhor lhe convier.

Serviços bancários, financeiros e de crédito
Os serviços bancários, financeiros e de crédito são

amparados pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso
específico dos serviços bancários, aplica-se, também, a
Resolução 2.878/200 1. do Banco Central.

Na hora de contratar um desses serviços, é importan-
te observar os seguintes pontos:

- Os preços das tarifas bancárias devem estar afixa-
dos em local visível e de fácil leitura para o consumidor.

- Todas as características do serviço oferecido, tais
como preço, validade do contrato, juros cobrados. condi-
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ções para a rescisão contratual, entre outras, devem ser
informadas ao consumidor.

- Antes de assinar qualquer contrato, leia-o todo e
com muita atenção, questionando sempre qualquer dtívi-
da que tiver e verificando se tudo o que foi dito pelo forne-
cedor integra o contrato.

Empréstimos

Não contrate nenhum tipo de empréstimo pelo telefo-
ne. Esse tipo de negócio pode ser muito arriscado. O con-
sumidor não deve contrair empréstimo sem o respectivo
contrato. em que constem todas as condições do negócio.
NUNCA DESEMBOLSE OU ENVIE DINHEIRO ANTES
DE RECEBER O EMPRÉSTIMO. A maneira mais segura de
solicitar esse tipo de serviço é por meio das instituições
bancárias e das financeiras autorizadas pelo Banco Cen-
tral. Contudo, antes de contratar, faça pesquisa de preços
com vistas a obter a melhor condição de empréstimo, le-
vando em consideração os juros cobrados.

6—FIQIjE',k'IN-'0 NA HORA DA COMPRA

À vista
Opte por essa forma de pagamento. Isso pode possi-

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

Fique alento às taxas de juros cobradas para o finan-
ciamento 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 (IOF) e a
Taxa de Abertura de Crédito (TAC) devem ser informados
previamente, conforme está previsto no Código de Defesa
do Consumidor.

No parcelamento sem acréscimo, geralmente estão
embutidos altos juros.

O atraso no pagamento da prestação implica multa de
até 2% sobre seu valor.

É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada
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 um cheque significa emitir contra-ordem com o
objetivo de impedir seu pagamento.

Ao sustar o cheque, você não estará livre da obriga-
ção do pagamento nem de ser protestado Pelo fornecedor
de produtos e serviços, exceto nos casos de perda ou
roubo e mediante a apresentação do boletim de OCOflfl-

cia, fornecido pela polícia.
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Contudo, existem situações nas quais pode ha-
ver o chamado "desacordo comercial". Nesses casos,
o consumidor somente deverá sustar o cheque se ti-
ver certeza desse desacordo e a confirmação (te que
o cheque emitido foi cruzado, nominal ao estabeleci-
mento comercial e com os (lucres "não à ordem".
Assim, o consumidor terá a garantia de que o cheque
está na posse do estabelecimento comercial, evitan-
do com isso que um terceiro, chamado "terceiro de
boa-fé", apresente o cheque ao banco, causando
transtorno ao consumidor.

Pré-datado

Existem algumas recentes decisões dos tribunais a
favor dos consuirtidores. Você temo direito, perante a Jus-
tiça, de pré-datar um cheque. Para garantir seus direitos,
faça constar na nota fiscal OS números dos cheques e as
datas previstas para os descontos.

Ao pré-datar o cheque, escreva a data prevista prefe-
rencialmente na parte da frente, com caneta esferográfica.
Nada impede que o consumidor descreva o histórico do
negócio no verso do cheque.

Caso o fornecedor apresente o cheque antes da data
prevista, poderá o consumidor exigir indenização por da-
nos materiais (tarifas e juros bancários, etc.) e até mesmo
danos morais, se cabíveis,
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Especial
Ao utilizar o cheque especial. o consumidor estará

pagando juros durante iodo o período em que estiver usan-
do esse empréstimo" oferecido pelo banco. Contudo, se
o consumidor gastar mais do que o valor estipulado para o
cheque especial, o banco não é obrigado a acatar o che-
que. Caso acate, será cobrada do consumidor urna taxa
extra, além dos juros. até que a dívida seja coberta.

Furto ou roubo de cheques ou cartões

Se você for vítima de furto ou roubo de seu talão de
cheques, cartão de banco ou cartão de crédito, vá até a
delegacia mais próxima e faça um boletim de ocorrência
detalhando, se possível, os números dos cheques e dos
cartões. Leve a ocorrência imediatamente à Delegacia de
Ordem Econômica, ao CDL e à Serasa de sua cidade e,
principalmente, ao banco em que você tem conta e peça
para suspender o pagamento do cheque, informando seu
número e valor.

Se o furto ou roubo acontecer fora do expediente ban-
cário, em uns de semana ou feriados, entre em contato com
a SerasalNIG - Centralização de Serviços Bancários, pelo
telefone (3l )3222-661 1.

Cartiio de crédito
É proibida a prática de preços diferentes para o con-

sumidor que utiliza o cartão de crédito, em relação àquele
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que paga com dinheiro. A partir do momento em que um
estabelecimento comercial aceita o cartão de crédito, o
consumidor tem o direito de levar o produto que desejar
pelo menor preço oferecido pela loja. Quanto ao
parcelamento pelo cartão de crédito, poderá haver a co-
brança de juros pela administradora do cartão ou pela loja.
Nesse caso, o consumidor deverá ser informado previa-
mente dos juros que estão sendo cobrados, urna vez que
há registro da aplicação de taxas de até 1 5% ao mês.

Além disso, nunca deixe seu cartão com terceiros, nem
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 tini 	sem ter pedido, rasgue-o
imediatamente e peça à administradora que o cancele.

Se o seu cartão for roubado, telefone imediatamente
rara a administradoraistradora 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
órgão de defesa do consumidor.

7-PRODUTOS ESER VIÇOS QUE MERECEM
A1TNÇÃO KSPECIAL

Compras pela internet
Tome cuidado com as negociações via internet. Não

existe ainda legislação que possa proteger efetivamente o
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consumidor em caso de ele sei lesado. Só negocie, nesse
caso, com empresas idôneas, 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.

Consórcios

Nesse caso, todo cuidado é pouco. Nem mesmo as
empresas autorizadas pelo Banco Central oferecem garan-
tia ao consorciado em caso de liquidação ou falência. O
risco é integralmente do consorciado.

Optando por esse sistema de compra, confira no Ban-
co Central e nos Procons a idoneidade da empresa. Não
confie nas promessas de vendedores, pois nem sempre as
vantagens oferecidas constam no contrato.

Quando contemplado, o consumidor tem o direito de
adquirir o bem no estabelecimento que melhor lhe convier
e, em caso de atraso no pagamento da prestação, a multa
máxima é de 2% mais juros de 1% ao mês.

Se o consumidor desistir ou for excluído do grupo.
terá direito à devolução das parcelas pagas corrigidas
monetariamente (excluídas as taxas de adesão e de admi-
nistração) e ao valor pago a título de seguro no prazo de
até 60 dias a contar do encerramento do respectivo grupo.
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Cuidado com os consórcios clandestinos, também
chamados venda programada. e com aqueles ofereci-
dos em anúncios classificados de jornal, com um núme-
ro de telefone celular para contato, cujos vendedores
prometem entrega imediata do bem já sorteado, median-
te um depósito bancário da entrada a ser feito pelos
interessados. Depois de fazer o depósito, os comprado-
res lesados não conseguem mais manter contato com
os vendedores (falsários) por aquele telefone. O golpe
já está aplicado e os golpistas estão perfeitamente pro-
tegidos e acobertados pela lei do sigilo telefônico e do
sigilo bancário.

Financiamento habitacional

Cuidado para que o sonho da casa própria não se
transforme em pesadelo.

Osjuios mensais praticados pelo Sistema Financeiro
Habitacional (SF11) 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 muito onerosos. O ideal é financiar o
imóvel com prazo mais reduzido, evitando o acúmulo de
juros e a correção no saldo devedor, que, pelas regras
vigentes, deve ser quitado integralmente até o término do
contrato. Assim sendo, pouco adianta reivindicar redução
no valor da prestação durante a vigência do contrato.
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Imóvel

Ao comprai um imóvel, seja na planta ou já construído,
o consumidor deverá tomar as seguintes precauções: co-
nhecer a idoneidade econômico-financeira da empresa que
realiza a venda do imóvel: pesquisar nos Piocons e nos
Juizados Especiais se há algum processo contra a empre-
sa: verificar se a empresa está registrada na Junta Comer-
cial ou no Crea (no caso das construtoras): obter certidão
negativa do imóvel na Prefeitura Municipal.

Em caso de loteamento, verificar se foi aprovado pela
Prefeitura Municipal: verificar no Cartório de Registro de
Imóveis em nome de quem está registrado o imóvel, pois
somente essa pessoa poderá efetuar a venda: e ler, com
atenção, o contrato de compra e venda, verificando o rea-
juste das prestações e se as cláusulas são ou não abusivas.

São inúmeros os problemas causados aos consumi-
dores que adquirem imóveis na planta. O mercado está
cheio de estelionatários que se passam por empresários
da construção civil. O conveniente é adquirir o imóvel pron-
to e acabado, pois o consumidor pode, inclusive, ter certe-
za quanto à qualidade do acabamento e à regularidade dos
documentos, tendo ainda noção exata do tamanho dos
cômodos e da funcionalidade, entre outros detalhes.

Os apartamentos vendidos na planta estão, geralmen-
te, cm prédios que a construtora promete construir em ter-
reno de terceiros. que é permutado por um dos apartamen-
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tos do edifício a ser construído no local. Se a obra não for
concluída, surge um complexo impasse jurídico.

Muitas construtoras conseguem financiamento ban-
cário para a obra hipotecando todo o prédio, mas ven-
dem à vista qualquer apartamento, recebendo dinheiro
em dobro (do banco e do comprador). Se a obra não ficar
pronta. o banco está seguro com a hipoteca, mas o com-
prador sofre perda total. Não são raios os casos em que
as construtoras vendem o mesmo apartamento para dois
ou mais compradores.

Ao comprar imóvel na planta, ninguém sabe se a cons-
trutora está devendo ao INSS, a seus empregados ou a
fornecedores de material e serviços. Caso haja dívida, o
que é comum, ninguém sabe qual é seu montante. Em caso
de falência, a perda do comprador é total, como tem ocor-
rido freqüentemente em todo o País.

Nesses casos. OS dirigentes das construtoras costu-
mam saquear as suas próprias empresas, desviando os
recursos e adquirindo bens em nome de familiares. As obras
são paralisadas e. ao ser decretada a falência, não se en-
conram bens suficientes para o pagamento das dívidas.
Os compradores é que saem prejudicados.

Seguro de vida

Ao contratar seguro de vida, seja individual ou em
grupo, analise cuidadosamente iodo o contrato (apólice).
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especialmente quanto aos valores das mensalidades e às
indenizações em caso de sinistro.

Verifique nos Procons a idoneidade das seguradoras.
Cuidado com falsas promessas de corretores.

Seguro de automóvel

Verifique, na apólice, quais são os valores em CaSO
de sinistro (perda total, contra terceiros, furto. etc.). Con-
fira nos Procons se não há pendências contra a segura-
dora.

Em caso de sinistro, exija o valor da indenização cons-
tante na apólice, e não o preço de mercado do bem.

Pague sempre com cheque nominal à seguradora.

Pacotes turísticos
A venda de pacotes turísticos em Minas Gerais tem

causado problemas, principalmente em face do grande nú-
mero de empresas clandestinas que operam no mercado.

Antes de mais nada, certifique-se de que a agência
possui registro na Emhratw.

Procure conhecer detalhadamente todos os dados re-
lativos à viagem, como o transporte, a qualidade da aco-
modação e a alimentação, esclarecendo tudo em contrato
escrito, para facilitar eventual reclamação.

Evite o pagamento à vista, pois, no caso de algum
contratempo, fica mais fácil recuperar o prejuízo por meio
de uma medida judicial de suspensão de pagamentos
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futuros. Ocorrendo algum descumprimento por parte da
agência. procure documentar-se suficientemente, com
fotografia e testemunhas, ou mesmo registrar a reclama-
ção no hotel OU no guichê da empresa aérea, para que
possa, com segurança, reivindicar a indenização pelos
prejuízos sofridos.

Planos de saúde

As operadoras e os planos de saúde são regulados
principalmente pela Lei n°9.656. de 3/6/1998, e por resolu-
ções provenientes da Agência Nacional de Saúde - ANS -
e do Conselho de Saúde Suplementar - Consu -. órgão
integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde.

Antes de aderir a um plano de saúde, pesquise os
preços e as coberturas oferecidas pelas operadoras.

Avalie se a área geográfica de abrangência. os profis-
sionais e a rede conveniada do plano de saúde atendem às
suas necessidades e expectativas.

Informe-se, junto aos órgãos competentes (Procons
e Agência Nacional de Saúde - ANS - 0800-7019656)
sobre a idoneidade da operadora e reclamações porven-
tura existentes.

Verifique as carências, ou seja, o período mínimo de
tempo fixado para cada grupo de tratamento ou procedi-
mentos médicos, que não poderão ser superiores a:

- 24 horas para urgência (acidentes pessoais ou
complicações no processo gestacionah e emergência
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(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 preexistente é aquela de que o consu-
midor sabe ser possuidor ou portador no momento da
contratação. Nesses casos ele tem cobertura parcial
temporária até cumprir dois anos de carência, ou seja,
não tem direito a cobertura para procedimentos cirúr-
gicos ou de alta complexidade nem a leitos de alta
tecnologia - Cii e UTI. Nessas situações. se o con-
sumidor preferir o atendimento sem cumprir a carên-
cia estipulada, poderá escolher pagar um valor maior
para ter acesso ao atendimento. Esse procedimento
chama-se 'agravo".

Após a escolha da operadora, solicite uma cópia do
contrato e, antes de assinar, leia com atenção e verifi-
que se ele contém tudo o que foi prometido pelo vende-
dor ou corretor (vigência, coberturas, preço, reajuste
das parcelas, etc). Dúvidas poderão ser esclarecidas em
qualquer órgão de defesa do consumidor.

É importante lembrar que o consumidor tem o direi-
to de receber de imediato urna cópia do contrato assina-
do por ele e pela operadora.
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8— DEZ ARTIGOS DO CóDI(;O DE DEFESA DO
CONSUMJI)OR QUE TODOS DE VENI CONHECER

Todos OS artigos da Lei 8.078 tratam dos interesses
do consumidor e devem ser conhecidos. Aqui estão des-
tacados dez deles, que sio muito utilizados na reparação
de direitos que tenham sido violados durante a relação
de consumo.

Responsabilidade por vício do produto (ar(. 18)
Os fornecedores de produtos de consumo respon-

dem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quanti-
dade que os tornem impróprios OU inadequados. No sen-
do o vício sanado em, no máximo. 30 dias, pode o consumi-
dor exigir, alternativamente eÍN sua escolha: a substituição
de produto por outro da mesma espécie e em perfeitas-
condições de uso: a restituição imediata da quantia paga
monetariamente atualizada. sem prejuízo de eventuais per-
das e danos: ou o abatimento proporcional do preço.

Responsabilidade por vício do serviço (art. 20)
O fornecedor de serviços responde pelos vícios de

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes
diminuam o valor. Nesse caso, o consumidor poderá exigir,
de imediato, a reexecuço dos serviços, sem custo adicio-
nal e quando cabível: a restituição da quantia paga, mo-
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netariamentc 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:

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

§ 1° - Inicia-se a contagem do prazo decadencial a
partir da entrega efetiva do produto ou do término da exe-
cução dos serviços.

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

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços
até a resposta negativa correspondente. que deve ser
transmitida de forma inequívoca:

lI—(Vetado).
III - a instauração de inquérito civil, até seu en-

cerramento.
§ 3" - Tratando-se de vício oculto, o prazo decaden-cial

inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Oferta e contrato (art. 30)
Toda informação ou publicidade, suficientemente

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de co-
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municação com relação a produtos e serviços ofereci-
dos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier
a ser celebrado.

Oferta e informações (art. 31)
A oferta e a apresentação de produtos ou serviços

devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas caracte-
rísticas. qualidades, quantidade, composição, preço, ga-
rantia, prazos de validade e origem, entre outros dados,
bem corno sobre os riscos que apresentam à saúde e se-
gurança dos consumidores.

Recusa ao cumprimento da oferta (art. 35)

Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cum-
primento à oferta, apresentação ou publicidade, o consu-
midor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

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

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço
equivalente:

111 - rescindir o contrato, com direito à restituição de
quantia eventualmente antecipada, monetariamente atua-
lizada, e a perdas e danos.
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Cobrança de dívidas (art. 42)

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
fl() será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único - O consumidor cobrado em quan-
tia indevida tem direito à repetição do indébito, por va-
lor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.

Contratos (art. 46)

Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a opor-
tunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo
a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Direito de arrependimento (art. 49)

O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de
sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a contratação de forneci-
mento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimen-
to comercial, especialmente por telefone ou cm doniicflio.

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

Garantia (art. 50)

A garantia contratual é complementar à legal e será
conferida mediante termo escrito.

Parágrafo l.inic() - O termo de garantia ou equivalente
deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada,
em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o
prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a
cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devida-
mente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimen-
to. acompanhado de manual de instrução, de instalação e
uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.

9_OtrI'RAS LEIS QtIE DEFENDEM O CONSUMIDOR

Algumas leis são de grande interesse pala o consumi-
dor. A legislação federal poderá ser consultada pelo site
www. planalto.gov.br e a legislação estadual no endereço
ww\,.-.aliiig.gov.br/procon:

- Lei Federal n 8.078. de 1119/90 - Código de Defesa do
Consumidor

2— Decreto Federal n'2. 181, de 2013197 - Sistema Naci-
onal de Defesa do Consumidor e aplicação de sanções
administrativas
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3 - Lei Federal n° 9.656, de 1998 - Planos de saúde
4— Lei n° 9.870, de 1999— Mensalidades escolares e reten-
ção de documentos
5 - Lei Estadual n° 11.052. de 1993 - Meia-entrada para
estudantes
6— Lei Estadual n° 14. 126. de 2001 - Recebimento de che-
que em estabelecimento comercial
7—Lei Estadual n° 14.689. de 2003— Dispõe sobre a infor-
mação ao consumidor de alteração no peso, no número de
unidades ou no volume de produto comercializado no va-
rejo: maquiagem de produtos'

8— Lei Estadual nc 14.788. de 2003 - Obriga o comerciante
a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor
para consulta
9—Lei Estadual n° 14.790, de 2003 - Proíbe a exigência de
caução para internação hospitalar, nos casos de urgência
e emergência
10—Lei Estadual n' 14.944, de 20114—Dispõe sobre a afixação
de tabelas de preços dos serviços nas agências bancárias

10—PESQUISA DE PREÇOS:
GARANTIA DE F:c0N0MIA

É muito importante que o consumidor compare os
preços dos produtos antes de fazer uma compra. As
variações são muito grandes entre uma loja e outra.
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Agindo assim, o consumidor estará, com certeza, fazen-
do uma boa economia.

O Procon Assembléia pesquisa, periodicamente, os
preços de produtos e serviços praticados em Belo Hori-
zonte, como referência para o consumidor. As pesquisas
mensais referem-se a produtos básicos de supermercados,
combustível, gás de cozinha e preços praticados por açou-
gues e padarias. Semestralmente são feitas pesquisas de
tarifas bancárias e telefônicas e de material escolar. O
Procon Assembléia também pesquisa, em épocas específi-
cas. os preços de ovos de páscoa, bacalhau e outros pei-
xes, brinquedos, flores e produtos natalinos.

O consumidor poderá fazer a consulta das pesquisas
pelo sue www.almg.gov.hr/procon.

11—TELEFONES ÚTEIS

Você poderá encontrar OS telefones e endereços dos
Procons e das entidades de defesa do consumidor de Mi-
nas Gerais no sire pgj.mg.gov.hr/procon . Informamos os
seguintes telefones de interesse do consumidor:
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ANA (Agua)
.Anatcl (Telecomunicações)
Aticei (Energia Elétrica)

	
ri

ANP (Combustíveis
ANS (Saúde)
ANTT (Transportes Terrestres)
Anvisa (Vigilância Sanitária)
Banco Central
CDL (SPC)
Ccniig
Copasa
Correios
Defensoria Pública
Delegacia de Ordem Econômica
Fenascg (Seguro DPVAT)
lnmctro
Ipem (Pesos e Medidas)
Juizado Especial Cível Central
Juizadoizado Especial Criminal
Juizado Especial das Relações de
Consumo
Jiitiado hsiccial Federal
Movimento das Donas de Casa e
Consumidores
Ordem dos Advogados do Brasil
OAB/MG

Polícia Militar

USUO-Ó4430t) 1
0800-3320()l
0800-612010
0800-9(X)267
0800-611997
0800-610300
080010-611997
0800-992345
3249-1700
08(X)-3 10196
3250-2020 ou 195
0800-5700100
3335-4797
3429-6113
0800-7013427
0300-7891818
0800-355335
3275-3891
3330-2366

3271-4499

33',5-]003

3274-1033

3289-5800

190
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['rocon Assembléia (L..ourdes)	3290-7944
Procon Assembléia (Psiu)	 3290-7940
Procon Estadual (Ministério Público)	333-9297./9794
Procon Municipal (Belo Horizonte)	3277-9503,14543
Serasa	 3222-6611
Susep (Seguros)	 0$(X)-2 18484
Telemar	.................:..:	 104

12— PROCON ASSEMBLÉIA - SEMPRE PRONTO
PARA ATENDER

O Procon Assembléia foi inaugurado em fevereiro de
1997. sendo um órgão administrativo do Poder Legislativo
mineiro, com o objetivo de harmonizar os interesses dos
participantes das relações de consumo e intermediar os
conflitos entre os consumidores e os fornecedores.

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

O Procon funciona das 8 às 18 horas, de segunda à
sexta-feira, na Rua Curitiba. 2.002. bairro Santo Agosti-
nho. em Belo Horizonte! MG, e também de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 17h30. no Psiu da Praça Sete, no cen-
tro da cidade.
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Nossos telefones são: na unidade do bairro de
Lourdes: (031) 3290-7944: fax: (031) 3290-7950. Na unidade
do centro da cidade: (031) 3290-7940: fax: 3290-7933.

O endereço do Procon Assembléia na internet é
www.almg.gov.br/procon/. Nossa página oferece acesso à
legislação mineira e aos projetos em tramitação na Assem-
bléia de Minas: pesquisas de preços: informações e dicas,
incluindo o teor de ações ,judiciais de interesse coletivo;
cartilhas sobre diversos temas e acesso a vários órgãos de
defesa do consumidor.
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LEI N° 8.078. DE 11 DE SETE, MBRODE 1990

Dis1x3e sobre (1 proteção do consumidor e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

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

IÍI1JL() 1

Dos Direitos do Consumidor

cAPrruLo 1

Disposições Gerais

Ari. U. O presente código estabelece normas de proteção
e defesa do consumidor. de ordem pública e interesse social,
nos termos dos arts. 50, inciso XXXII, 170. inciso V, da Cons-
tituição Federal e ari. 48 de suas Disposições Transitórias.

Au. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destina-
tário final.
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Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletivi-
dade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja in-
tervindo nas relações de consumo.

Art. Y. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção, montagem. criação, construção, transformação,
importação, exportação. distribuição OU comercialização
de produtos ou prestação de serviços.

§ 1. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, mate-
rial ou imaterial.

§ 20 Serviço é qualquer atividade fornecida no merca-
do de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, sal-
vo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

CAPITULO II

Da Política Nacional de Relações de Consumo

Art. 4. A Política Nacional de Relações de Consumo
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos con-
sumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança,
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a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

- reconhecimento da vulnerabilidade do consumi-
dor no mercado de consumo:

li - ação governamental no sentido de proteger efeti-
vamente o consumidor:

a) por iniciativa direta:

h) por incentivos à criação e desenvolvimento de as-
sociações representativas:

e) pela presença do Estado no mercado de consumo:

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e de-
sempenho.

111 - harmonização dos interesses dos parlicipantes
das relações de consumo e compatibilização da proteção
do consumidor com a necessidade de desenvolvimento
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princí-
pios nos quais se funda a ordem econômica (ali. 170. da
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Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equi-
líbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

1V - 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-
tos e serviços, assim corno de mecanismos alternativos de
solução de conflitos de consumo:

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos
praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência
desleal e utilização indevida de inventos e criações industri-
ais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que
possam causar prejuízos aos consumidores:

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;

VIII - estudo constante das modificações do mercado
de consumo.

Art. 5. Para a execução da Política Nacional das Rela-
ções de Consumo, contará o poder público com os se-
guintes instrumentos, entre outros:
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- manutenção de assistência jurídica. integral e gra-
tuita, para o consumidor carente:

11 - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa
do Consumidor, no âmbito do Ministério Píb1ico:

III - criação de delegacias de polícia especializadas
no atendimento de consumidores vítimas de infrações pe-
nais de consumo:

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

V - concessão de estímulos à criação e desenvolvi-
mento das Associações de Defesa do Consumidor.

§ l u . (Vetado).

§ 2°. (Vetado).

CAPITULO ifi

Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:
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- 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 informação adequada e clara sobre os diferen-
tes produtos e serviços, com especificação 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, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação 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
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
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VII -o acesso aos árgãos judiciários e administrativos
com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais
e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusi-
ve com a inversão do ômis da prova, a seu favor, no pro-
cesso civil. quando. a critério do juiz, for verossímil a ale-
gação ou quando for ele hipossuliciente, segundo as re-
gras ordinárias de experiências;

IX— (Vetado):

X -a adequada e eficaz prestação dos serviços públi-
cos em geral.

Au. 7. Os direitos previstos neste código não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções internacio-
nais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades ad-
ministrativas competentes. bem como dos que derivem dos
princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. l'endo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos da-
nos previstos nas normas de consumo.
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CAPÍTULO IV

Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção
e cia Reparação dos Danos

SEÇÃO 1

Da Proteção à Saúde e Segurança

Art. 8°. Os produtos e serviços colocados no mercado
de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança
dos consumidores, exceto os considerados normais e previ-
síveis em decolTêricia de sua natureza e fruição, obrigando-
se os fornecedores. em qualquer hipótese, a dar as informa-
ções necessárias e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único. Em se tratando de produto industri-
al, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refe-
re este artigo, através de impressos apropriados que de-
vem acompanhar o produto.

Au. 9'. O fornecedor de produtos e serviços potenci-
almente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança de-
verá infonmu, de maneira ostensiva e adequada, a respeito
da sua nocividade ou periculosidade. sem prejuízo da ado-
ção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
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Art. lO. O fornecedor não poderá colocar no mer-
cado de consumo produto ou serviço que sabe ou de-
veria saber apresentar alto grau de nocividade ou
periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1°. O fornecedor de produtos e serviços que,
posteriormente à sua introdução no mercado de con-
sumo, tiver conhecimento da periculosidade que apre-
sentem. deverá comunicar o fato imediatamente às
autoridades competentes e aos consumidores, medi-
ante anúncios publicitários.

§ 2°. Os anúncios publicitários a que se refere
o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa,
rádio e televisão, às expensas do fornecedor do pro-
chuto OU serviço.

§ 3. Sempre que tiverem conhecimento de
periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou
segurança dos consumidores, a União. os Estados.
o Distrito Federal e os Municípios deverão inforniá-
los a respeito.

Art. 11. (Vetado).
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SEÇÃO II

Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacio-
nal ou estrangeiro, e o importador respondem, indepen-
dentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos decorren-
tes de projeto. fabricação, construção, montagem, fórmu-
las, manipulação, apresentação ou acondicionamento de
seus produtos, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1°. O produto é defeituoso quando não oferece a
segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

1 - sua apresentação:

11—o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam:

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 20. O produto não é considerado defeituoso
pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido co-
locado no mercado.
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§ 3. O fabricante, o construtor, o produtor ou impor-
tador só não será responsabilizado quando provar:

- que não colocou o produto no mercado:

II - que. embora haja colocado o produto no mercado,
o defeito inexiste:

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ari. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos
termos do artigo anterior, quando:

- o fabricante, o construtor, o produtor ou o importa-
dor não puderem ser identificados:

li - o produto for fornecido sem identificação clara do
seu fabricante, produtor. construtor ou importador:

lii - não conservar adequadaniente os pmdutos pelt'cíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao
prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os
demais responsáveis, segundo sua participação na
causação do evento danoso.
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, inde-
pendentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações in-
suficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ V. O serviço é defeituoso quando não fornece a se-
gurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se
em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- o modo de seu fornecimento:

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2°. O serviço não é considerado defeituoso pela ado-
ção de novas técnicas.

§ 3'. O fornecedor de serviços só não será responsa-
bilizado quando provar:

- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexisle:

li - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
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§ 4. A responsabilidade pessoal dos profissionais
liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Au. 15. (Vetado).

Art. 16. (Vetado).

Au. 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.

SEÇÃO 1H

Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo du-
ráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos ví-
cios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios
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 øu mensagem publicitária, respei-
tadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
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§ V. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de
trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à
sua escolha:

1 - a substituição do produto por outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de Liso;

II - a restituição imediata da quantia paga. monetaiia-
mente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos:

111 - o abatimento proporcional do preço.

§ 2 1 . Poderão as partes convenciona' 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 cm separado, por meio de manifesta-
ção expressa do consumidor.

§ Y. O consumidor poderá fazer uso imediato das
alternativas do § 1 deste artigo sempre que, em razão da
extensão do vício, a substituição das partes viciadas pu-
der comprometer a qualidade ou características do produ-
to, diminuir-lhe o valor OU se tratar de produto essencial.
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§ 4°. Tendo o consumidor optado pela alternativa
do inciso 1 do § 1 deste artigo, e não sendo possível a
substituição de) bem, poderá haver substituição por ou-
tro de espécie, marca ou modele) diversos, mediante
complementação ou restituição de eventual diferença
de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III
do § 1° deste artigo.

§ 5°. No caso de fornecimento de produtos in natura.

será responsável perante o consumidor o fornecedor imedi-
ato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§ 6°. São impróprios ao uso e consumo:

1 - os produtos cujos prazos de validade estejam
vencidos:

II - OS produtos deteriorados, alterados, adulterados,
avariados. falsificados. corrompidos, fraudados, nocivos
à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desa-
cordo com as normas regulamentares de fabricação, distri-
buição ou apresentação:

111 - os produtos que, por qualquer motivo, se reve-
lem inadequados ao fim a que se destinam.
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Art. 19. Os fornecedores respondem solidailamente
pelos vícios de quantidade do produto sempre que, res-
peitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu
conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do
recipiente, da embalagem, da rotulagem ou de mensagem
publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamen-
te e à sua escolha:

- o abatimento proporcional do preço:

II - a cornplementaçiio do peso ou medida:

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

IV - a restituição imediata da quantia paga. inone-
tariainente atualizada, sem prejuízo de eventuais per-
das e danos.

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

§ 2. O lornecedor imediato será responsável quando
fizer a pesagem ou a medição e o instrumezuo utilizado não
estiver aferido segundo os padrões oficiais.
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Au. 20.0 fornecedor de serviços responde pelos víci-
os de qualidade que os tornem impróprios ao COfl5U() OU

lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorren-
tes da disparidade com as indicações constantes da oferta
ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir,
alternativamente e à sua escolha:

1 - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e
quando cabível:

11 - a restituição imediata da quantia paga. monetaria-
mente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos:

111 - o abatimento proporcional do preço.

§ 1 °. A reexecução dos serviços poderá ser confiada
a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco
do fornecedor.

§ 2'. São impróprios os serviços que se mostrem ina-
dequados para os fins que razoavelmente deles se espe-
ram, bem como aqueles que não atendam às normas regu-
lamentares de prestabilidade.

Au. 21. No fornecimento de serviços que tenham por
objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á
implícita a obrigação do fornecedor de empregar componen-
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tes de reposição originais adequados e novos, ou que mante-
nham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto
a estes últimos, autorização cm contrário do consunudor.

Ari. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer servi-
ços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenci-
ais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total
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.

Au. 24. A garantia legal de adequação do produto ou
serviço independe de termo expresso, vedada a exonera-
ção contratual do fornecedor.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula
que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de inde-
nizar prevista nesta e nas seções anteriores.
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§ 1 °. Havendo mais de um responsável pela causação
do 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 responsáveis so-
lidários 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:

- trinta dias, tratando-se de fornecimento de servi-
ços e de produtos não-duráveis-

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

§ 10. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a
partir da entrega efetiva do produto ou do término da exe-
cução dos serviços.
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§ 2°. Obstam a decadência:

1 - a reclamação comprovadaiieiite formulada pelo
consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços
até a resposta negativa correspondente, que deve ser
transmitida de forma inequívoca;

II— (Vetado):

III - a instauração dc inquérito civil, até seu encerramento.

§ Y. Tratando-sede vício oculto, o prazo decadencial
inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Au. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à repara-
ção pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção li deste capítulo, iniciando-se a contagem
do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Parágrafo único. (Vetado).

SEÇÃO \'

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Ari. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumi-
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dor, houver abuso de direito, excesso de poder, infra-
ção da lei, tato ou ato ilícito ou violação dos estatutos
ou contrato social. A desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvên-
cia, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.

§ l'. (Vetado).

§ 2. As sociedades integrantes dos grupos
societários e as sociedades controladas São
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações de-
correntes deste código.

§ 3°. As sociedades consorciadas são solidaria-
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes des-
te código.

§ 4. As sociedades coligadas só responderão
por culpa.

§ Também poderá ser desconsiderada a pes-
soa jurídica sempre que sua personalidade for, de ai-
guina forma. obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.
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CAPÍTULO V

Das Práticas Comerciais

SEÇÃO!

Das Disposições Gerais

Art. 29. Para OS fins deste capítulo e do seguinte, equi-
param-se aos consumidores todas as pessoas,
determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

SEÇÃO!!

Da Oferta

Ari. 30. Toda informação ou publicidade, suficien-
temente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio
de comunicação, com relação a produtos e serviços ofe-
recidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a ti-
zer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que
viera ser celebrado.

Au. 31. A oferta e apresentação de produtos ou servi-
ços devem assegurar informações corretas, claras, preci-
sas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas ca-
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racterísticas, qualidades, quantidade, composição. preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados,
bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segu-
rança dos consumidores.

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão asse-
gurar a oferta de componentes e peças de reposição en-
quanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

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

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou
reembolso postal. deve constar o nome do fabricante e
endereço na embalagem, publicidade e em todos os im-
pressos utilizados na transação comercial.

Ari. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solida-
riamente responsável pelos atos de seus prepostos ou
representantes autônomos.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços
recusar cumprimento à oferta, apresentação 011 publici-
dacle. o consumidor poderá, alternativamente e à sua
livre escolha:
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- exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos
termos da oferta, apresentação ou publicidade:

li - aceitar outro produto ou prestação de serviço
equivalente:

III - rescindir o contrato. Com direito à restituição de
quantia eventualmente antecipada, monetariamente atua-
lizada, e a perdas e danos.

SEÇÃO III

Da Publicidade

Ari. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que
o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo Único, O fornecedor, na publicidade de seus
produtos ou serviços, manterá. em seu poder, para infor-
mação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técni-
cos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou
abusiva
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§ 1°. É enganosa qualquer nR)dalidade de informa-
ção ou comunicação 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 natureza. características, qualidade, quanti-
dade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros
dados sobre produtos e serviços.

§ 2°. É abusiva, dentre outras, a publicidade
discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violên-
cia, explore o medo ou a superstição, se aproveite da defi-
ciência de julgamento e experiência da criança, desrespei-
ta valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o con-
sumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à
sua saúde ou segurança.

§ 3°. Pata os efeitos deste código, a publicidade é
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 corre-
ção da informação ou comunicação publicitária cabe
a quem as patrocina.
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SEÇÃO IV

Das Práticas 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:

li - recusar atendimento às demandas dos consumi-
dores, na exata medida de suas disponibilidades de esto-
que, e, ainda, de conformidade com OS usos e costumes:

111 - enviar ou entregar ao consumidor, sem so-
licitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qual-
quer serviço:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do con-
sumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimen-
to ou condição social, para impingir-lhe seus produtos
ou sei-viços:

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva;
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VI - executar serviços sem a prévia elaboração de or-
çamento e autorização expressa do consumidor, ressalva-
das as decorrentes de práticas anteriores entre as partes:

VII - repassar infnuação depreciativa, referente a ato
praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos:

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer pro-
duto ou serviço em desacordo com as normas expedidas
pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específi-
cas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho
Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade Indus-
trial - Conmetro:

IX - recusar a venda de bens ou a prestação (te Servi-
ços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los median-
te pronto pagamento, ressalvados os casos de
intermediação regulados em leis especiais;

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

XI - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do
legal ou contratualmente estabelecido:
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XII - 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 produtos
remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese pre-
vista no inciso III. equiparam-se às amostras grátis,
inexistindo obrigação de pagamento.

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a en-
tregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o
valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a se-
rem empregados, as condições de pagamento, bem como
as datas de início e término dos serviços.

§ l. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado
terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu rece-
bi,nento pelo consumidor.

§ 2. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamen-
to obriga os contraentes e somente pode ser alterado me-
diante livre negociação das partes.

§ Y. O consumidor não responde por quaisquer ônus
OU acréscimos decorrentes da contratação de serviços de
terceiros não previstos no orçamento prévio.
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Art. 41. No Caso de fornecimento de produtos ou de
serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de
preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais
sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da
quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, po-
dendo o consumidor exigir, à sua escolha, o desfazimento do
negócio. sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

SEÇÃO V

Da Cobrança de Dívidas

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será subme-
tido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único, O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção mone-
tária ejuros legais, salvo hipótese de engano justificável.

SEÇÃO VI

DOS Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores
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Au. 43.0 consumidor, sem prejuízo do disposto no ali. 86,
terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1°. Os cadastros e dados de consumidores devem
ser objetivos. claros, verdadeiros e em linguagem de fácil
compreensão, não podendo conter informações negati-
vas referentes a período superior a cinco anos.

§ 20 . A abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito
ao consumidor. quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão
nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata
coneção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias
úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários
das informações incorretas.

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

§ 5'. Consumada a prescrição relativa à cobrança de
débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos res-
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pectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer in-
formações que possam impedir ou dificultar novo acesso
ao crédito junto aos fornecedores.

An. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor
manterão cadastros atualizados de reclamações fundamen-
tadas contra fornecedores de produtos e serviços, deven-
do divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará
se a reclamação foi atendida OU flO pelo fornecedor.

§ 10. É facultado o acesso às informações lá constan-
tes para orientação e consulta por qualquer interessado.

§ 2. Aplicam-se a este artigo, no que Couber, as mes-
mas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo
único do art. 22 deste código.

Art. 45. (Vetado).
CAPÍTL1O VI

Da Proteção Contratual

SEÇÃO 1

Disposições Gerais
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Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consu-
mo não obrigarão os consumidores. se não lhes for dada a
oportunidade de tornar conhecimento prévio de seu conteú-
do, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de
modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas
de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de
escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos
às relações de consumo vinculam o fornecedor.
ensejando inclusive execução específica, nos termos do
art. 84 e parágrafos.

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no
prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de
recebimento do produto ou serviço, sempre que a
contratação de fornecimento de produtos e serviços ocor-
rer fora do estabelecimento comercial, especialmente por
telefone ou a domicilio.

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

Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal 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 prazo 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 lin-
guagem didática, com ilustrações.

SEÇÃO II

Das Cláusulas Abusivas

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produ-
tos e serviços que:

1—impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsa-
bilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza
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dos produtos e serviços OU impliquem renúncia ou dispo-
sição de direitos. Nas relações de coflswflO entre o forne-
cedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização pode-
rá ser limitada, em situações justificáveis:

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso
da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvanta-
gem exagerada. ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a eqüidade:

V - (Vetado):

Vi - estabeleçam inversão do ônus da prova em preju-
ízo do consumidor:

VII - determinem a utilização compulsória de ar-
bit rage m:

VIII - imponham representante para concluir ou reali-
zar outro negócio jurídico pelo consumidor:
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IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não
o contrato, embora obrigando o consumidor:

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente,
variação do preço de maneira unilateral:

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato
unilateralmente. sem que igual direito seja conferido ao
consumidor:

XII obriguem o consumidor a ressarcir os custos de
cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja
conferido contra o fornecedor:

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateral-
mente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua
celebração:

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas
ambientais:

XV - estejam em desacordo com o sistema de prote-
ção ao consumidor:

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

85



§ l O . Presume-se exagerada. entre outros casos, a van-
tagem que:

1 - ofende os princípios fundamentais do sistema jurí-
dico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais ine-
rentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu
objeto ou equilíbrio contratual:

III - se mostra excessivamente onerosa para o consu-
midor, considerando-se a natureza e conteúdo do contra-
to, o interesse das partes e outras circunstâncias peculia-
res ao caso.

§ 20 . A nulidade de unia cláusula contratual abusiva
não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência,
apesar dos esforços de integração. decorrer ônus excessi-
vo a qualquer das partes.

§3°. (Vetado).

§ 4°. É facultado, a qualquer consumidor ou entidade
que o represente, requerer ao Ministério Público que ajuí-
ze a competente ação para ser declarada a nulidade de
cláusula contratual que contrarie o disposto neste código,
ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre
direitos e obrigações das partes.
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Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que
envolva outorga de crédito ou concessão de financiamen-
to ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros re-
quisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

- preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional:

11 - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual
de juros:

111 - acréscimos legalmente previstos:

IV - número e periodicidade das prestações:

V soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ U. As multas de mora decorrentes do

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

§ 2°. É assegurada ao consumidor a liquidação anteci-
pada do débito, total ou parcialmente, mediante redução
proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 1° (Vetado).
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Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis
ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como
nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nu-
las de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda
total das prestações pagas em benefício do credor que, em
razão do inadimplernento. pleitear a resolução do contrato
e a retornada do produto alienado.

§ 1 0 . (Vetado).

§ 2°. Nos contratos do sistema de consórcio de pro-
dutos duráveis, a compensação ou a restituição das par-
celas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além
da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuí-
zos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

§ Y. Os contratos de que trata o caput deste artigo
serão expressos em moeda corrente nacional.

SEÇÃO III

Dos Contratos de Adesão

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas
tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou
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estabeleci(la' unilateralmente pelo fornecedor de produ-
tos ou serviços. sem que o consumidor possa discutir ou
modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1 . A inserção de cláusula no formulário não desfi-
gura a natureza de adesão do contrato.

§ 2°. Nos contratos de adesão admite-se cláusula
resolutória, desde que alternativa, cabendo a escolha
ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do
artigo anterior.

§ 30• Os contratos de adesão escritos serão redigidos
em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis,
de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito
do consumidor deverão ser redigidas com destaque, per-
mitindo sua imediata e fácil compreensão.

§ 5°. (Vetado).

8)



CAPITULO VII

Das Sanções Administrativas

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal. em
caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atu-
ação administrativa, baixarão normas relatias à produ-
ção, industrialização, distribuição e consumo de produ-
tos e serviços.

§ 1°. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, indus-
trialização, distribuição, a publicidade de produtos e ser-
viços e o mercado de consumo, no interesse da preserva-
ção da vida, da saúde, da segurança, da informação e do
bem-estar do consumidor, baixando as normas que se
fizerem necessárias.

§ 2°. (Vetado).

§ 3°. Os órgãos federais. estaduais. do Distrito Fe-
deral e municipais com atribuições para fiscalizar e con-
trolar o mercado de consumo manterão comissões per-
manentes para elaboração. ICViS() e atualização das nor-
mas referidas no § 1", sendo obrigatória a participação
dos consumidores e fornecedores.
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§ 4°. Os órgãos oficiais poderão expedir notifica-
ções aos fornecedores para que, sob pena de desobedi-
ência, prestem informações sobre questões de interesse
do consumidor, resguardado o segredo industrial.

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

1— multa.

II - apreensão do produto:

III - inutilização do produto:

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão
competente:

V - proibição de fabricação do produto:

VI - suspensão de fornecimento de produto ou serviço:

VII - suspensão temporária de atividade:

Viii - revogação de concessão ou permissão de uso:
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IX - cassação de licença do estabelecimento ou de
atividade:

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

XI - intervenção administrativa:

XII - imposição de contrapropaganda.
Parágrafo Único. As sanções previstas neste artigo

serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito
de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamen-
te. inclusive por medida cautelar, antecedente ou inciden-
te de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedi-
mento administrativo, revertendo para o Fundo de que
trata 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 consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferi-
or a duzentas e não superior a três milhões de vezes o
valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice
equivalente que venha substituí-lo.

92



Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização de
produtos, de proibição de fabricação de produtos, de
suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de
cassação do registro do produto e revogação da conces-
são OU permissão de uso serão aplicadas pela adminis-
tração. mediante procedimento administrativo, assegu-
rada ampla detesa, quando forem constatados vícios de
quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegu-
rança do produto ou serviço.

Ari. 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.

§ V. A pena de cassação da concessão será aplicada
à concessionária de serviço público, quando violar obri-
gação legal ou contratual.

§ 10 A pena de intervenção administrativa será
aplicada sempre que as circunstãncias de fato
desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou
a suspensão da atividade.
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§ Y. Pendendo ação judicial na qual se discuta a
imposição de penalidade administrativa, não haverá rein-
cidência até o trânsito em julgado da sentença.

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será
cominada quando o fornecedor incorrer na prática de pu-
blicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e
seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§ 1°. A contrapropaganda será divulgada pelo res-
ponsável da mesma forma, frequência e dimensão e, prefe-
rencialmente, no mesmo veículo, local, espaço e horário,
de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade en-
ganosa ou abusiva.

§2°. (Vetado).

§3° (Vetado).
TÍ11JL0II

Das Infrações Penais

Art. 61. Constituem crimes contra as relações de con-
sumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no
Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos
artigos seguintes.
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Art. 62. (Vetado).

Ari. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a
nocividade ou periculosidadc de produtos, nas embala-
gens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1 Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de
alertar, mediante recomendações escritas ostensivas. so-
bre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2°. Se o crime é culposo:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Art. (t. Deixar de comunicar à autoridade competente
e aos consumidores a noci idade ou periculosidade de
produtos cujo conhecimento seja 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 retirar do mercado, imediatamente quando deter-
minado pela autoridade competente, os produtos nocivos
ou perigosos, na forma deste artigo.
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Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade,
contrariando determinação de autoridade competente:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. As penas deste artigo são aplicáveis

sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir
informação relevante sobre a natureza, característica, qua-
lidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilida-
de, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1. Incorrerá nas mesmas penas quem patroci-
nar a oferta.

§ 2°. 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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Art. 68. Fa7er ou promover publicidade que sabe ou
deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se com-
portar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou
segurança:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Parágrafo único. Vetado).

Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos. técnicos e
científicos que do base à publicidade:

Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.

Ari. 70. Empregar, na reparação de produtos, peça ou
componentes de reposição usados, sem autorização do
consumidor:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

Au. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça.
coação, constrangimento físico ou moral, afirmações fal-
sas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro proce-
dimento que exponha o consumidor. injustificadamente, a
ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:
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Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor
às informações que sobre ele constem em cadastros, ban-
co de dados, fichas e registros:

Pena - Detenção de seis meses a um ano ou multa.

Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação
sobre consumidor constante de cadastro, banco de da-
dos, fichas ou registros 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.

Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os
crimes referidos neste códi go, incide nas penas a esses
cominadas na ncdida de sua culpabilidade, bem 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-
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pósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas
condições por ele proibidas.

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes
tipificados neste código:

- serem cometidos cm época de grave crise econômi-
ca ou por ocasião de calamidade:

11 - ocasionarem grave dano individual ou coletivo:

III - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento

IV - quando cometidos:

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição
econômico-social seja manifestamente superior à da vítima:

b) em detrimento de operário ou rurícola: de menor de
dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas porta-
doras de deficiência mental interditadas ou não:

V - serem praticados em operações que envolvam ali-
mentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou
serviços essenciais.
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Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta seção será
fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máxi-
mo de dias de duração da pena privativa da liberdade
cominada ao crime. Na individualização desta multa. ojuiz
observará o disposto no art. 60, § 1° do Código Penal.

Au. 78. Além das penas privativas de liberdade e de
multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente,
observado o disposto nos arts. 44 a 47. do Código Penal:

- a interdição temporária de direitos:

II - a publicação em órgãos de comunicação de gran-
de circulação ou audiência, às expensas do condenado, de
notícia sobre os fatos e a condenação:

III - a prestação de serviços à comunidade.

Ari. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata
este código, será fixado pelo juiz ou pela autoridade que
presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor
do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equiva-
lente que venha a substitui-lo.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação eco-
nômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:
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a) reduzida até a metade do seu valor mínimo:
b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.

Art. 80. No processo penal atinente aos crimes pre-
vistos neste código, bem como a outros crimes e contra-
venções que envolvam relações de COnSUmO. poderão in-
lenir, como assistentes do Ministério Público, os legiti-
mados indicados no ali. 82. incisos III e IV. aos quais tam-
bém é facultado propor ação penal suhsidiria, se a de-
núncia no for oferecida no prazo legal.

11TLJIÁ)ffl

Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO 1

Disposições Gerais

Au. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consu-
midores e das vítimas poderá ser exercida em juízo indivi-
dualmente ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quan-
do se tratar de:
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- interesses ou direitos difusos, assim entendidos,
para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indivisível, de que sejam titulares pessoas indetenuinadas
e ligadas por circunstâncias de fato:

li - interesses ou direitos coletivos, assim entendi-
dos, para efeitos deste código, os transindividuais, de na-
tureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária
por urna relação jurídica base;

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

Art. 82. Para os fins do art. 81. parágrafo único. são
legitimados concorrentenlente:

- o Ministério Público:

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal:

111 - as entidades e órgãos da Administração Públi-
ca, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídi-
ca, especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código:
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IV - as associações legalmente constituídas há pelo
menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais
a defesa dos interesses e direitos protegidos por este có-
digo. dispensada a autorização assemblcar.

§ 1. O requisito da pré-constituição pode ser dispen-
sado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguin-
tes, quando haja manifesto interesse social evidenciado
pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevân-
cia do bem jurídico a ser protegido.

§2'. (Vetado).

§3°. (Vetado).

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegi-
dos por este código são admissíveis todas as espécies de
ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 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 obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equi-
valente ao do adimplemento.
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§ 1°. A conversão da obrigação em perdas e danos
somente será admissível se por elas optar o autor ou se
impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado
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
havendo justificado receio de ineficácia do provimento
tinal, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após
justificação prévia, citado o réu.

§ 4°. O juiz poderá, na hipótese do § Y ou na sentença,
impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do
autor, se for suficiente ou compatível com a obrigaçào, fi-
xando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5°. Para a tutela específica ou para a obtenção do
resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar
as medidas necessárias, tais como busca e apreensão,
remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra,
impedimento de atividade nociva, além de requisição de
torça policial.
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Art. 85. (Vetado).

Art. 86. (Vetado).

Au. 87. Nas ações coletivas de que trata este código
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorá-
rios periciais e quaisquer outras despesas, nem condena-
ção da associação autora, salvo comprovada má-fé. em ho-
norários de advogados, custas e despesas processuais.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a asso-
ciação autora e os diretores responsáveis pela propositura
da ação serão solidariamente condenados em honorários
advocatícios e ao décuplo das custas, sem pie juízo da
responsabilidade por perdas e danos.

Art. 88. Na hipótese do art. 13. parágrafo único deste
código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em proces-
so autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se
nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Art. 89. (Vetado).

Au. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as
normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de
24 de julho de 1985. inclusive no que respeita ao inquérito
civil, naquilo que não contrariar suas disposições.
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CAPITULo II

Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesses In-
dividuais 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).

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal,
é competente para a causa a justiça local:

1 - 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, pala os danos de âmbito nacional ou regional,
aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos
casos de competência concorrente.
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Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no ór-
gão oficial, a ljm de que os interessados possam intervir
no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla
divulgação pelos meios de comunicação social p01 parte
dos órgãos de defesa do consumidor.

Au. 95. Em caso de procedência do pedido, a conde-
nação será genérica, fixando a responsabilidade do réu
pelos danos causados.

Art. 96. (Vetado).

Ari. 97. A liquidação e a execução de sentença pode-
rão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim
como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo pro-
movida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangen-
doas vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em
sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de
outras execuções.

§ I. A execução coletiva far-se-á com base em certi-
dão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a
ocorrência ou não do trânsito em julgado.
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§ 2°. É competente para a execução o Juízo:

- da liquidação da sentença ou da ação condenatória,
no CSO de execução individual:

li - da ação condcnatória, quando coletiva a execução.

Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes
de condenação prevista na Lei n.° 7.347. de 24 de julho de
1985, e de indenizações pelos prejuízos individuais resul-
tantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência
no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste arti-
go, a destinação da importância recolhida ao fundo cria-
do pela Lei n 7.347, de 24 de julho de 1985, ficará sustada
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.

Art. 100. Decorrido o prazo de uni ano sem habilita-
ção de interessados em número compatível com a gravi-
dade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promo-
ver a liquidação e execução da indenização devida.
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Parágrafo único. O produto da indenização devida
reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de
julho de 1985.

CAPiTULO ifi

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de
Produtos e Serviços

Art. 101 Na ação de responsabilidade civil do forne-
cedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto
nos capítulos 1 e II deste título, serão observadas as se-
guintes normas:

1 - a ação pode ser proposta no domicílio do autor:

11 - o réu queque houver contratado seguro de resxnsahi-
[idade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a
integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o
pedido condenará o rti nos termos do art. 80 do Código de
Processo Civil. Se o rtu houver sido declarado falido, o síndi-
co scrí intimado a informara. existência de seguro de respon-
sabi lidade, facultando-se. em caso atirniat ivo, o ajuizamento
de ação de indenização diretamente contra o segurador, ve-
dada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do
Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.
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Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste códi-
go poderão propor ação visando compelir o Poder Pú-
blico competente a proibir, em todo o território nacio-
nal, a produção. divulgação, distribuição ou venda, ou
a determinar a alteração na composição, estrutura, fór-
mula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou
consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde
pública e à incolumidade pessoal.

§ 1°. (Vetado).

§ 2°. (Vetado).

CÀPÍ'R)LOIV

Da Coisa Julgada

Ari. 103. Nas ações coletivas de que trata este código,
a sentença fará coisa julgada:

1 - erga onines, exceto se o pedido for julgado impro-
cedente por insuficiência de provas, hipótese em que qual-
quer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese do
inciso 1 do parágrafo único do art. 81:
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I  —ul! ra palies. mas limi idamente ao grupo, categoria
ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas,
nos termos do inciso antcrior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso 11(10 parágrafo único do art. SI:

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

§ 1°. Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos
1 e 11 não prejudicarão interesses e direitos individuais dos
integrantes da coletividade, do gnlpo, categoria ou classe.

§ 2°. Na hipótese prevista no inciso III, em caso de
improcedência do pedido, os interessados que não tive-
rem intervido 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 n° 7.347. de 24 de
julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização
por danos pessoalmente sofridos, propostas individu-
almente ou na forma prevista neste código, mas, se pro-
cedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus suces-
sores, que poderão proceder à liquidação e à execução,
nos termos dos arts. 96 a 99.
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§ 4° . Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à
sentença penal condenatória.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos 1
e 11 e no parágrafo único do art. 81, não induzem
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos
da coisa julgada erga omites OU ultra partes a que alu-
dem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão
os autores das ações individuais, se não for requerida
sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciên-
cia nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

itnio Iv

Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor - SNDC -. os órgãos federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de
defesa do consumidor.

Art. 106. O Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor, da Secretaria de Direito Econômico (Mi). ou
órgão federal que venha a substituí-lo, é organismo de
coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor, cabendo-lhe:
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- planejar, elaborar, propor. coordenar e executar a
política nacional de proteção ao consumidor:

11— receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, de-
núncias ou sugestões apresentadas por entidades represen-
tativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado:

111 - prestar aos consumidores orientação permanen-
te sobre seus direitos e garantias:

IV - informar. conscientizar e motivar o consumidor
através dos diferentes meios de comunicação:

V - solicitar à polícia judiciária a instauração de in-
quérito policial para a apreciação de delito contra os con-
sumidores, nos termos da legislação vigente:

VI —representar ao Ministério Público competente para
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 dos consumidores:

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da
União. Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como
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auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantida-
de e segurança de bens e serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e
outros programas especiais, a formação de entidades de
defesa do consumidor pela população e pelos órgãos pú-
blicos estaduais e municipais;

X - (Vetado).

X  - (Vetado).

XII —(Vetado).

XIII - desenvolver outras atividades compatíveis com
suas finalidades.

Parágrafo único. Para a consecução de seus objeti-
vos, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumi-
dor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de
notória especialização ttcnico-científica.
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TÍTULO V

Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as
associações de fornecedores ou sindicatos de catego-
ria econômica podem regular. por convenção escrita,
relações de consumo que tenham por objeto estabele-
cer condições relativas ao preço, à qualidade, à quan-
tidade, à garantia e características de produtos e ser-
viços. bem como à reclamação e composição do confli-
to de consumo.

§ 10. A convenção tornar-se-á obrigatória a partir
do registro do instrumento no cartório de títulos e do-
cumentos.

§ 20. A convenção somente obrigará os filiados às
entidades signatárias.

§ 3°. Não se exime de cumprir a convenção o fornece-
dor que se desligar da entidade em data posterior ao regis-
tro do instrumento.

Art. 108. (Vetado).
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TÍTULO VI

Disposições Finais

Ait 109. (Vetado).

Art. 110, Acrescente-se o seguinte inciso IV ao ali. l
da Lei n°7.347. de 24 de julho de 1985:

"IV - a qualquer OLitl'O interesse difuso ou coletivo".

Au. 111.0 inciso tido art. 50 da Lei n°7.347, de 24 de
julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio
artístico, estético, históuico, turístico e paisagístico, ou a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo".

Ari. 112.0 § 30 do art. 50 da Lei o° 7.347, de 24 de julho
de 1985, passa a ter a seguinte redação:

§ 3. Em caso de desistência infundada ou abando-
no da ação por associação legitimada. o Ministério Públi-
co ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa".
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Au. 113. Acrescente-se os seguintes § 4°. 5° e 6° ao
art .5° da Lei n.° 7.347. de 24 de julho de 1985:

§ 4°. O requisito da pré-constituição poderá ser dis-
pensado pelo juiz. quando haja manifesto interesse social
evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou
pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ S° Admitir-se-á o litisconsórcio 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 legitimados poderão tomar
dos interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, mediante combinações, que
terá eficácia de título executivo extra judicial".

Au. 114. O au. IS da Lei n° 7.347, de 24 de julho de
1985, passa a ter a seguinte redação:

"ArL. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em
julgado da sentença condenatória, sem que a associa-
ção autora lhe promova a execução. deverá fazê-lo o
Ministério Público, facultada igual iniciativa aos de-
mais legitimados".
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Art. 115. Suprima-se o capul do art. 17 da Lei n° 7.347.
de 24 de julho de 1985, passando o parágrafo único a cons-
tituir o capul. com a seguinte redação:

"Ar!. 17. Em caso de litigância de má-fé, a danos".

Au. 116. Dê-se a seguinte redação ao art. 18 da Lei
nc7 .347 , de 24 de julho de 1985:

"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos. honorários penei-
ais e quaisquer outras despesas, nem condenação da as-
sociação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários
de advogado, custas e despesas processuais".

Ar!. 117. Acrescente-se à Lei n° 7.347. de 24 de julho
de 1985. o seguinte dispositivo, renumerando-se os se-
guintes:

"An. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses
difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os
dispositivos do Título 111 da Lei que instituiu o Código de
Defesa do Consumidor".

Art. 118. Este código entrará em vigor dentro de cento
e oitenta dias a contar de sua publicação.
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Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, li de setembro de 1990: 169° da Independên-
ciae 102 da República.

FERNANDo COl LOR
Bernardo Cabral

Zélia M. Cardoso de Melio
Ozins Silva

Henrique Hargreaves
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Você também pode consultar o Procon Assembléia
por meio do correio eletrônico. O endereço é
procon@almg.gov.br
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Manual do Consumidor

P0r nulo deste 1? inital. o consumidor fico
sabendo onde e como reclamai: ce rtifica -se dos prazos
que derem ser observados e dos cuidados que deve adotar
no momento da compra. Recebe diversas dicas de como
agir para economizar e se informa sobre ar endereços e
telefones que podem ser úteis para evita?; ou mesmo
soluciona,; os problemas advindos de conflitos que
costumam rurgir numa relação de consumo.

Esta publicação também oferece:

• O texto integral do Código de Defesa do consumidor
• .4 relação de outras leis afins
• Os telefones de tlit
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