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NUFA IN'I'R()DUTÓRIA

Educação para o consumo

Quando assumimos a Presidência da Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assem-
bléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais. uma dire-
triz que já encontramos estabelecida refere-se à
implementação de programas de educação para o con-
sumo. A fundamentação norteadora dessa proposta (lá
conta de que se trata de uma ação necessária e primor-
dial diante de um mercado consumidor assediado por
intensa e massaerante publicidade.

De fato, o consumidor, no mundo contemporâneo.
exausivamente estimulado por todos os veículos dispo-
níveis a contratar serviços e a adquirir prodLflos, correndo
riscos inerentes a essas atividades. Sendo assim, entre as
ações que se relacionam com a educação para o consumo.
encontra-se a divulgação de informações seguras. que ori-
entem o consumidor para bem transitar no mercado, seja
comprando. SCa contratando serviços.

O presentete Manual do Consumidoridor a con-
suhstaneiação dessa diretriz da comissão que preSl(lifllOs.
Sem maiores pretensões, esta obra apresenta. akui do ('á-
(ligo de Defesa do Consumidor, um grande número de in-
formações em linguagem simples e acessível. Divulga tam-
lxni a relação de telefones úteis e inova ao apresentar um
índice remissivo que facilita a consulta à referida lei.



Foi tudo ÍSSO. Lom o )ançarllcnto desta publica
ç1o. esperamos asscurar o eulllprIInenIo de uma das
atrihuiç(es da (oinissí.o de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte. na medida cm que fflcreeemos ao ci-
dadão a possibitidade de bem se informar pala iiicllior
de tender SCUS cl ire tios.

Deputado ('hico Ralaci

Presidente da (' missão de Defesa
do Consumidor e cio Contribuinte

[II]



1 SAIBA() QUEi LEI QUF;R J)JZER
QUANIX) O ASSUNTO É...

Consumidor: i toda pessoa, física ou jurídica.
que adquire ou utiliia produtos OU serviços COmo
destinatário final.

Fornecedor: é toda pessoa, física ou jurídica. que
oferece no mercado de consumo, com habitualidade. pro-
dutos e/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 prolonga-
do, como os automóveis e eletrodomésticos.

Produto não-durável: é aquele que se extingue rapi-
damente com a utilização ou o consumo, como os alinien-
los e medicamentos.

Serviço: é tudo o que você paga para ser feito. do
conserto da geladeira ao plano de saúde. Também pode
ser de dois tipos: domável ou não-durável-

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

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

Serviço público: é todo serviço prestado diretamen-
te pela Administração Pública ou por particulares medi-



ante autorização. permi s são. ()flCCssO ou deIeaÇi()
do poder publico. e010(o os relacionado a educação.
saúde. transporte Coletivo). água. luz. esgoto. limpe/a
publica. etc.

Relação de consu ino: ocorro: quando o consu -
midor adquire produtos ou serviços de um torne-
cedor para Uso) iinal

2 oNI)1: O DIREFR0C0SIEÇA

Vuec sabia que e um direito de cada cida&lao hrasi-
coro. na e ndiçio de consumidor ser defendido pelo
Estado? Isse direito está previsto) no ari XXXII. da
('nstituoçiu Iederal. E essa mesma ('onstiiutçi orde-
nou a elahoraç.o de uma lei que efeti varnente proteges-
se o consum odor. Dai o sure 1 rnenw do Código de Defe-
sa do Consumidor - Lei 8.07K, de 1 1 de setembro de
1990. Essa lei garante osseu.,, direitos de eonsuniidor,
que tazern parte d s seUS direitos de cidadão. E impor-
(ante ocê conhecer o Código de Defesa do ('onsunli -
dor para saber como exigir os seus direitos na hora de
comprar algum produto. contratar algum ser iço e Laifl-
hotn ria hora de reclamar.

lF



3—CONHEÇA OS DIREITOS BÁSICOS
1)0 CONSUMIIX)R

( ) art. 6 do (odigo de Dei esi do ( 'tmsuiiudor enumera
li 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 de6.sa.

3.1 - Proteção da vida e da saúde

Antes de comprar um produto ou utilizar um serviço.
você deve ser avisado pelo fornecedor sobre os riscos
que eles podem oferecer à sua saúde ou segurança.

3.2 - Educação para o consumo

Você lera 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 011 ser-
viço que achar melhor.

3.4 - Igualdade nas contratações

() Código de Defesa rio Conumidor prima pela igual-
dacle de direitos e obrigações entre consumidor e fornece-
dor, como desdobramento do princípio da harmonia das
relações de consumo.

3.5 - Informação

Todo produto deve trazer informações claras sobre
quantidade. características, peso. composição. qualidade.
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data de librieaçãi, praio de ai idade, preço. risci» que
apresenta e iiiiitlii de uiiiiiaçào.

,\demais, o contrato de e nsunio não incuLi ii con-
sumidor caso este não tenha a prvía oportunidade de
conhecer seu conteúdo.

3.6 ~ Proteção contra puhlicidade enganosa e abusiva
consuniidor tem diteiR) de CXii!1F que Rido o&ue for

anunciado seta cumprido.

A publicidade enganosa e a publicidade abusiva são
proibida ,,  pci o Códi g o le Dei e sa do ('c in s Li O di )F. sendo
consideradas eriiiie,

3.7 - Proteção contratual
Códi g o prote ge o ci insti m tdor q uaiid as ci ausu ias

do coutrati não forem cumpridas ou quando lorein preju-
diciais a ele,

- Indenização
011.alido 101' piej iid icado, o COnsUili diii' tem o dirc iR

de ser indeiliiado por quem lhe vendeu o produto ou lhe
prestou o ser\iÇii. inclusive por dai)().,, morais.

3.9 -Acesso à .Justiça
consumidor que tiver seus direitos violados

tem seu acesso facilitado perante o Poder iudiciã-
rio. Poderá procurar o Jui,ado Especial das Reia-
ções de Consumo, sem advogado, nas causas de aI
20 salLirios mínimos.
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3.10— Facilitação da defesa dos seus direitos

O Códio de Defesa do Consumidor facilitou a de-
fesa dos direitos do consumidor, permitindo até mes-
iflO que, em certos CaSOS, sela invertido o ônus de pro-
var os fatos.

3.11 - Qualidade dos serviços públicos

Existem normas no Código de Defesa do Consumi-
dor que asseguram a prestação de serviços públicos
de qualidade e impõem limites às empresas públicas e
privadas que os ex p1 oram.

4 -QUANIX)A ALTFRNATIVAÉ RECLA\IAR

Corno e onde reclamar

Primeiramente. pIc1e 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 reclamaçio. etc. Muitas empresas lá
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
fiier uma reclamação, forneça seus dados pessoais e OS do
fornecedor (nome, endereço, telefone), leve com você da-
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(1(15 ou documentos relativos Í1 aquisição dl) produto ou
à contrataçãO do scr\ iço.

Só em último caso procure o Poder Judiciário. ( )s
Juiiados Nspcciais atendem às causas que não ultrapas-
saiem 40 salários mínimos. sendo que au5 20 salários mí-
nimos não é necessária a )reset)Ça do ad i oi(lo.

Caso não e\lsta unidade do Procon cm sua eRlade.
procure o promotor de Jusuça (representante do Minis-
tério Público que, na maioria dos lilunicÍpios. se encontra
no lruni ). entidades civis de defesa do consumidor,
DcIensorim Púbica. entre outros re5o.

Vale lembrar que hoje cxiterii as chamadas a'ncmas
rculadoras que também recebem reclamações dos Con-
sumidores e cuidam tia defesa de seus Iilteresscs em ai-
guinas áreas específicas, tais como energia ektriea
(Anccl ). telefonia (Anatel ). combustíveis (ANP). planos
de saude (ANS). seiiutos (Susep), iifmncma sanitária
(Anvisa). entre outras. Os telefones dessas e de outras
entidades de defesa do consumidor se encontram no m-
mii deste manual.

Prazos para reclamar

O pra/o pzirt você reclamar '. de 30 dias para 1)1()-
dutos ou serviços niio-duríveis (alimiieiilo, serviço de
lavanderia, cie.) e de 90 dias para produtos ou scr\ i-
ços durii eis cletrodomsticos. reforma de casa. pin-
tira de carro, c(c)
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Contudo, prescreve em cinco anos o direito de re-
clamar a reparação pelos danos causados por fato de
produto OU de serviço, assim denominados os aciden-
tes de consumo decorrentes de defeitos de fabricação,
montagem, etc.

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

Cadastro de reclamações contra fornecedores
os órgãos públicos	 mde defesa do consumidor são

obrigados pelo Código a manter cadastro das reclamações
tundamcntadas. 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 consum dor no nionielIto

da compra forma um cadastro e as informações que o con-
sumidor lornecer não podem ser usadas pela empresa para
outra finalidade.idade.

São direitos do consumidor: solicitar a correção de
dados incorretos; solicitar junto aos órgãos de proteção
do crédito (SPC e Serasa) a exclusão de informações nega-
tivas após um período de cinco anos: ter acesso às infor-
mações existentes em cadastro ,.,. fichas, registros e dados
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esstxits e de e utsum arquivados a seu respeito: e ser
etiinunieado preiarnente sobre o envio de seu tR)111C aos
órgãos de proteção ao crédito.

5- IflCAS 1W CO\IOACIR L ECONOMIZAR

Es erça sua e dadaii 1 a. 1 x iia se inpre a nota fiscal

Aliinentaç.io
Nos superniercadus, tique atento t disposição dos

produios nas prateleiras. Normalmente. os sup(rt1uos e
os itens i1i.iiS Caros Sio) (UlOeidt)S CIII lugares de acesso)
mais Fácil.

I-\imtcs de ir ao supermercado. elabore unia lista de
tudo o que voec' precisa. i)essa forma e itará gastos des-
necessários. E lembre-se de que as pessoas tendem a coou-
piar suprt1 u s quando \,ão ao supermercado com Ioi ie.

leia com atenção as embalagens olus produtos. que
de em traicr iii 1 orni açães sobre data de iahricação, pra/o
ole validade. composição. peso. modo de usai. adverten-
cla.s sobre o sco os. ser\ iço ,, de atendimento ao consumidor
e outros dados essenciais.

Nunca deixe alimentos enlatados em laias já aber-
(as, nem iflesiiiu deniio da geladeira. Retire o produto
da laia e o coloque numa vasilha linll)a, seca e com (aii)-

Ia c Lidei
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Cigarro
MU i[ países jí vivem um clima de erdadeiro pt-

nico com a questão do tabagisiiH). l que, ao longo de
mUItOS anos, as autoridades negligenciaram o
cii Irentainento desse grave problema e subesti inaram
suas conseqüências.

Os fabricantes, por sua vez, lorain adicionando, sigi-
losamente, mais e mais substâncias venenosas e
cscraviian tes ao cigarro, sem prestar qualquer informação
aos consumidores. Já os marqueteiros se especializaram
em produi.ir propagandas a favor do consumo do cigarro,
as mais bonitas que se podem ver na TV, utilizando-se:
sempre da linguagem emocional, não- verbal itada. que pro-
mete (lar ao usuário tudo aquilo que, na verdade, retira.

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

Aqui rio Brasil, o art. 37 do Código de Defesa do Con-
sumidor proíbe a propaganda enganosa, e o art. 67 do mes-
mo Código a define como crime, punível com a pena de
detenção de três meses a um ano. O Poder Judiciário brasi-
leiro, levando em conta esses fatores. já começa a impor
pesadas condenações de indenização às indústrias do fumo
em face das lesões corporais (que também constituem cri-
me) que o cigarro tem causado aos fumantes.
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eovernii brasileiro. 50 agora convencido da gran-
de traedia que (1 cigarro causa. estí telliUn(l&i proibir
sua pr(ipauantla. lssii e apenas o prilneiio C tiiiiid() pas-
so de uma longa caminhada, que prLci\a 1\ atiçar para
proibira tiiticaç5o dLssa terrível droia.

Vesti p á rio

Não compre por impulso. 1' squise () mesmo
produto pode ser encontrado ciii diversas lojas a
preços diferen-ciados. Cuidado com as promo-
ções. Nem sempre elas são lão vantajosas quan-
lo apaientaiii.

Estabelecimentos de ensino

As escolas IlarticimIares têm O preço de suas
mensalidades rcuIado pelo goermit' federal por
meio de lei (atualmente, a Lei n -).870. de 1999).A,-
tabelas de mensal idades de em ficarem l ucares ' i -
siveis. ( ) 'alor das mensal idades deve ser o mesmo
iodos os meses do alio. E IiiLlit() mniptirlaimte que os
próprio ,, alunos acompanhem o processo de cálculo
das mensal idades para que eles possam negociar os
aunleritos colo a direção da escola.

Pela Lei ri' 9.70. de 1999. são proibidas a sus-
pensão de pro as escolares, a retenção de dôcu-
nicntos escolares ou a aplicação de quaisquer ou-
tras penalidades pedaggmcas por moti\o de
iii ad i iii pie me 1110.

20



Energia

Lâmpadas

Aproveite a iluminação natural. abrindo janelas e cor-
tinas. Locais que não estão sendo usados dispensam lâm-
padas acesas. Em locais de grande circulação (cozinha,
área de serviço, banheiro). procure utilizar lâmpadas fluo-
rescentes, que duram niais e reduzem o gasto de energia.
Não deixe lâmpadas acesas em necessidade.

Geladeira e freezer

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

Ferro de passar

Acumule a maior quantidade possível de roupas e pas-
se-as de uma só vez, evitando ligar o fiiio constantemen-
te. Antes de terminar o trabalho, desligue-o, aproveitando
o calor restante para passar peças leves e pequenas.
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Chuveiro elétrico
te hanhos demorados, pois consonieni 37'4 da

água de uso Inico. Enquanto estIer se
ensuhoando, deixe o chuveiro Fechado. Limpe os uru
cios de saida de água tecularmente. Mude a ehax e
chuveiro, de inverno para verio, nos dias	CUili

(1 aparelho desligado.

'televisão

l)esliue a televisão quando ninguém estiver assistin
do à sua prO!1 iiiiação. Não durma com o aparelho ligado

a T\'di ,,ponhade fine .. pr graruc-o adeq ua laia eu te

Máquinas (te lavar e secar

iiliic-as Ciii 511.1 capacidade iiidxiiiia. port iii seu

lhos fll\ e idos ciii iclaç	aoui

Torneira elétrica

AO Ia; ir as iiiios. roupas 011 louças. iiiantenha a ti
ne ira fechadaaula ii a hora de e ri szi bi ai.

sdiieeaiieca-kts. \'1aiitenhi os filtros iiiii1ios e os apare-

Cuidados na compra de elctroIiiiéticos

Compare os preços. as marca-,e os iiiodelos, l'este
tunLioflaiiicnto e desempenho do produto na lota.

Peça ao vendedor que demonstre corno se usa
produto. 

Obs	serve e a voltacem i a mesma que a di
sua residcncia.



- Verifique as condições de paganlento, inclusive
preço a prazo. número de parcelas. uros (no caso de
financiamento), bem como o valor da muI Ia em CS() de
atraso. Compare os preços a prazo e à vista. Confira se
não vale mais a pena economizar comprando à vista.

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

- O produto im portado deve ter o manual de funci-
onamento traduzido para o português (art. 31 do CDC).

Dicas de segurança

- Quando foi- 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
fios, desperdiçando energia e podendo l)ro'()c1r cur-
to-circuito.

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

- Quando for cozinhar, coloque as panelas com O

cabo voltado para dentro do fogão. Isso evita aciden-
tes, principalmente com crianças.

- Guarde materiais de limpeza e outros tarnhtrn peri-
gosos fora do alcance das crianças.
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- Não mexa em aparelhos elétrico ,, quando as mão'
esi i vere tU iw>l hadas 0u is pc.' em 1 ugaics útil Rios.

- Ao trocar uma lâmpada, não ti que na parte nictál ica

- Não coloque lacas, garfos ou qualquer outro ohjetu
de metal dentro de aparelhos elétricos ligados.

- ('aso você tenha crianças em casa. todo cuidado
pouco. Não deixe que elas tu ex am e iii aparei tu s e iit ric '
heados nem que toquem ciii fios. L!tih,e protetores na
ioinadas para evitar que elas toquem nos terminais com o'
dcdinhos e tomem cliotue.

Telefone

Procure utili/il-li) iacionahnenie. ligações mais demo-
radas c nicrtirftiiio fiLarão Riais 1 irato\ se Icito cia tio-
ránios de tarifas redil/idas (de 2"a 6-lenta, a partir das 21
horas: sábados, a partir das 14 horas Ao ,, donungo.s
feriados naciomus. a tarifa rediiiida durante 24 horas).

Nni caso de dúvida ciii relação ao valor das tarifa'
cobradas, ligue para hi). A ligação é gratuita.

Sempre que for faiei- unia ligação. tenha papel e cane-
ia e faça uni planejamento antecipado das inh)flhiaçõe'
que quer obter. Assim sua ligação não ultrapassará o tem-
po necessarlo.

A utiliiaçâo da internet pode oa'Ion1ar tua iunicnn(
sigiiihcatio na sua conta telefónica. kstal)cicça litiiitc

seu uso.
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Quando aparecerem em sua conta ligações DDD ou
DDI que você não fet, reclame na companhia telefônica,
no ser' iço de atendimento ao cliente. Faça isso antes
do vencimento da conta. Para ligações D1)l ( Embratel).
o telefone é ()00-9O2 1(X); para 1)DD (Telemar), o telefo-
ne é 103. As ligações são gratuitas.

Água
Mantenha as torneiras sempre bem fechadas.

Não use o jato de água para varrer o chão. Use a
vassoura

Na hora de lavar o automóvel, troque a niarigueira
pelo balde de água.

Se sua conta não for entregue, entre imediatamente
em contato com o fornecedor, solicite segunda via da
conta e novo prato para pagá-la se for o caso, sem co-
brança de multa de mora. O corte no fornecimento de
água só pode ser feito com aviso prévio do atraso do
pagamento da conta.

Se você achar que o valor cobrado em sua conta é
superior ao que consumiu, vá ao serviço de atendimen-
to ao cliente da companhia e peça que envie um técnico.
Para falar com a ('opasa. disque 195 ou (3 1) 3250-1300.

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

casa, a largura das portas e o lugar onde eles ficarão.
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Se a madeira do móvel niio for a mesma que você es
colheu. recuse a entrega e solicite seu dinheiro de ohii
L 'tu e' ircçi nionctíria.

()rçuncnto

Verifique sempre o preço e as condições de pagamen-
to do pr	toodu emvzirla\ m ias. Assim	(>cê poderá	 tiierá copar-
los e fazer <) contrato que melhor lhe convier.

Serviços ba nc rios, financeiros e de crédito

	

( ) serS iços hancírits. hinan	u oces e de cRiIito sàt
amparados pelo Código de Defesa do ('onsuinidtii. M
caso especifico dos ser\ iços laiicirit.tphica-se. iam
ht.ni. a Resolução 2. 8 7 81200 1. do Banco ('entrai.

Na hora de contratar um desses serviços.é Impor
tante ohscrs ar os seiumie\ pintos:

- s preços das tarifas bancarias devem estai
afixados em local ' sísel e de tiícml leitura para
consu iii idor.

- l'odas as cai actei isticas do serviço oferecido, tais
como preço. alidade do contrato, juros cobrados. Lon
(lições para a rescisão contratual, entre outras. deveu
ser i ti formadas ao ci insiini dor.

Antes de assinar qualquer contrato, leia-o toLhi'
com muita atenção. quesi ionando seilipre qualquer dtí

ida que lis er e verificando \e tudo o que foi dito peli
tornecedi r integra o contrato.
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Empréstimos

Não contrate nenhum tipo de empréstimo pelo telefo-
ne. Esse tipo de negócio pode ser muito arriscado. O consu-
midor não deve contrair empréstimo sem o respectivo con-
trato. em que constem todas as condições do negócio.
NUNCA I)ESEMBOI SEOU ENVIE DINEIEIR( )ANTES DI
RECEBER OEMPRISTIMO. A maneira mais segura de so-
licitar esse tipo de serviço é por meio das in stituições bati-
cárias e das financeiras autorizadas pelo Banco Central.
Contudo, antes de contratar, ltça pesquisa de preços com
vistas a obter a melhor condição de empréstimo. levando
em consideração os juros cobrados.

6— FIQUE VIVO 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.

A prazo

Fique atento às taxas de juros cobradas para o fi-
nanciamento de mercadorias e serviços. Os preços à vista,
da entrada, das parcelas, do total a pra/o, bem como as
taxas de juros, o Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF) e a Taxa de Abertura de Crédito ('FAC) devem ser
informados previamemite, conforme está previsto no Códi-
go (te Defesa d	mo Consumidor.r.



No lIareela!riCI1t() serEi acrescililob geralmente es
t5o eIllbIIlldtLs altL)sjLiFt)5.

ai raso no pagamento da prestação implica mul-
ta de atc 24 sobre seu valor.

l È assegurada ao consumidor a liquidação anteci-
pada dos débitos. total ou parcialmente. mediante
redução proporcional dos lun» e demais aeicsetnms
desde que as parcelas cio I inancianiclito sel;im fixa,'.

('heqLie

S ust ad o

SLIsLLF LIII)	Iieqcie sLeI)Il La emitir L0111F;I-Or(ICII

com o objetivo de impedir seu pagamento.
Ao '.tlstar o cheque. vocC no eslarz livre da obri

açio do pagamento nem de ser protestado pelo hir
necedor de 1)rodtltt)s e serviçtis.e Xcett) nos casos dc
perda ou roubo e mediante a aprese mi tação do bolei iii
de ocorrência. fornecido pela polícia.

Contudo, existem situações nas quais pode ha
ver o chamado "desacordo comercial '' . Nesses casos
o consumidor somente de era sustar o cheque se ti
ver eerleia desse desacordo e a CUIL lirmação de qul
o cheque emitido liii cruzado. nominal ao estabeleci
luculo comercial e comos diferes "não à oidctii". As
sim, o consumidor teri a g arantia de cicie o chequc
està na posse do estabelecimento con)erc ial . e' itafl
do et)tii 155() que um terceiro. chamado "lereeirii d
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ha-fé". apresente o cheque ao banco, causando
1 ;tn\1(.rno ao consumidor.

I'ré-datado
kxistem al g umas recentes decisões dos tribunais

a lavor dos consumidores. Você tem o direito, perante
a Justiça, 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
preferencialmente na parte da frente, com caneta esfe-
rográfica. 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 danos materiais (tarifas e juros bancários, etc.) e
até mesmo danos morais, se cabíveis.

Especial
Ao utiliiar o cheque especial, o consumidor esta-

rá pagando juros durante todo o período em que esti-
ver usando esse "empréstimo" oferecido pelo banco.
Contudo. se o consum dor gastar mais do que o valor
estipulado para o cheque especial, o banco não é obri-
gado a acatar o cheque. Caso acate, será cobrada do
consumidor uma taxa extra, além dos Juros. ate que a
dívida seja coberta.
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F'Llrto 011 roubo de cheques 0(1 cartões

Se ' oeê for ' íiint;í de furto ou roubo de seu tahiti de
cheques, cartão de banco ou cartão de Crédito. á ati a
(lele1aeia mais próxima e laça um boletim de ocorrencia
detalhando, se possível. os números do', cheques e tIos
cartões. 1 .eve a ocorrência ititediataitienie ii Delegacia
de Ordem Econômica. ao Cl)l. e à Serasa de sua cidade
e, principalmente. ao banco ciii que você tem conta e
peça Pa suspendem o pagamento do cheque. inlornian-
do seu número e valor.

Se o furto 0(1 roubo acontecer fora do expediente bati-
cário, em luis de semana ou lei iados.entre cm contato com
a Sera'.aIM( ( 'eutraiiiaçào de Serviços l3ancáiios. pelo
telel. 'nc (3113222-661 1

Cartão di.' crédito

li proibida a prática de preços diferentes para o comi-
sumidorque uiili,a o camião de credito. ciii relação áqucie
que paga comiii diii hei A partir do i ut une n (o cmii que um
estabelecmmemiio comercial aceita o cartão de crLdiio. o
consumidor mcmii o direito de Ie ai o produto que desejar
pelo menor preço oferecido pela loja. Quanto ao
parce lati ie Ilit) pelo cartão de e rtd ii i. poderá lias er a CO.

brança de juros pela adniinmsiradora do cartão ou pela loja.
Nesse caso, o consumidor devera ser mnlorijiado pme ia-
imiente dos luros que esi;io sendo cobrados, uma vei que
há regisiro tia aplicação de taxas de ate 15',, ao inês
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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.

Sc você receber um cartão sem ter pedido, rasgue-o
imediatamente e peça à administradora que o cancele.

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

7—PRODUTOS ESERVIÇOS QUE MERECEM
.TENÇÃ( ) ESPECIAL

Compras pela internet

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

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

Evite fornecer o número do seu cartão de crédito em
negociações via internet.
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Consórcios

Nesse caso. todo cuidado e pouco. Neta iliesnio as
cilipresas au tori iadas pelo Banco Central ferecc tu araii-
tia ai consorciado em caso de liquidação ou íakncia.
risco i integral Inc ii te do consorciado.

)piando por esse sistema de compra. confira no Ban-
co Central e nos Procons a idoneidade da empresa. Nto
eon tic nas pioineas de ' cndedores. pois nem sempre as
' aiitagcns oferecidas constata no contrato.

Quando contemplado. o coflsuifl alor teia o direito de
adquirir o bem no esiabeleciniento que melhor lhe convier
e, eni caso de atraso no pacainclito da prcstaçit). a multa
iniixiiiia& dc 2' mais juros de 1 Ilf ao mns.

Se o consumidor desistir ou ir excluído do grupo.
terá direito à de oluçio das parcelas pagas corrigidas
monetariamente (excluída ,.- as taxas de adesão e de admi-
nistraçao) e ao aloi pago a 111(110 de seguro no pia/O de
até (() dias a contar do encerramento do respeciio grupo.

Cuidado ())ii1 Os consorcios clandestinos. Iam-
hini chamitados ' enda proramada, e com aqueles ofe-
recidos cri] anúncio ,' classiticados de jornal. coto uni
numero de telefone celular para contato, cujos ven-
dcii ores prometem ciii rega imediata do bem ii sortea-
do, mediante uni depósito bancário da entrada a ser
feito pelos interessados. Depois de later o dcpsito,
os compradores lesados iiio conseguem mais tiiantcr
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contato com os vendedores (falsários) por aquele tele-
fone. O golpe já está aplicado e os golpistas estão penei-
Lamente protegidos e acobertados pela lei do sigilo telefô-
nico e do sigilo bancário.

Financiamento habitacional

Cuidado para que o sonho da casa própria rià) se
transforme cm pesadelo.

Os juros mensais praticados pelo Sistema Financeiro
Habitacional (SIH) podem chegar a 1 ao niês 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.

Imóvel
Ao comprar uni imóvel, seja na planta ou já

construído, o consumidor deverá tomaras seguintes pre-
cauções: conhecer a idoneidade econômico-financeira da
empresa qi.e realiza a venda do imóvel; pesquisar nos
Procons e nos Juizados Especiais se há algum processo
contra a empresa; verificar se a empresa está registrada na
Junta Comercial ou no Crea (no caso das construto)ras)
obter certidão negativa do imóvel na Prefeitura Municipal.
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1 i  caso de I t ileame n (o. verificar . se foi apro ado pela
Prcleitura Municiixil: verificar no Cartório de Reei'.tro de
lniueis eni notite de quem esti registrado u ijii6el. poi'.
soiliente es'.a pessoa poderó efetuar d venda: e ler. COI1I

ateilçzlo. o contraiu de compra e senda. veriticaido o rea-
juste das prestações e se as ehiusulas sio ou no abusivas.

SiI ti1tiIflel)'. O ., problemas causado'. aos consUmiu-
dores que adquirem initveis na planta. ( ) mercado estzí
cheio de esieli riatirios que '.c passam por empmc rios
(Ia e nstniçto civil. ( )coiivenmemmte t adquirir o imóvel pron-
to e acabado. pois o consumidor pode. inclusive, ter certe-
ia q ti au u qual id ide d aeaba mie nu e ii reg til ari dade ik is
documentos. tendo ainda noção exata do taniatilio dos
cômodos e da luncionaludade, entre outros detalhe'..

Os apart bentos vendidos na planta esto. gerainicru-
te. cru prédio ,, que a construtora promete construir em ter-
reno de terceiros, que e permutado por um dos aparlame n-
tos do editíemo a ser construído no local. Se a obra nóo for
concluída, surge tini complexourmtpasseiurítlico.

Muitas L nstrtit ra'. com1seitmemtt financiamento hari
eário pimrm a obra hipotecando tudo o prc&lo, nua'. veui
deni ó ' ista qualquer apartanicnto. recebendo dinheti
cio dobro (do banco e do comprador). Se a obra nõo ficai
pronta. o banco cstó sei.!tiro coni a hipoteca. 111,1',o com
prador sofre perda total. Não .sóo raros os casos em que
as construtoras vendem o mesmo apartamento para dois
ou imia is e 011 prad 1 Ires -
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Ao comprar imóvel  tia planta, ii flLICfli sabe se a
construtora está devendo ao INSS. a seus empregados
ou a fornecedores de material e serviços. Caso haja dí-
vida, o que é comum, ninguém sabe qual é seu montan-
te. Em caso de falência, a perda do coniprador é total.
coiiio tem ocorrido freqüentemente em todo o País.

Nesses casos. os dirigentes das construtoras cos-
tumam 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 encontram 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 todo O contrato (apóli-
ce), especialmente quanto aos valores das mensalida-
des e às indenizações em caso de sinistro.

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

Seguro de automóvel
Verifique, na apólice, quais são os valores ciii caso de

sinistro (perda total, contra terceiros, furto, etc.). Confira
nos Procons se não há pendências contra a seguradora.

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

Pague sempre com cheque nominal à seguradora.

35



Pacotes turísticos

elida de pacotes turísticiis cio Minas Gerais tem
causado po N e tu as. principal n ie n te ciii lace do g rande  o á
mero de empresas clandestina,, que operam no mercado.

Ante.-, de iiiais nada, certifique-se de que a agência
i ree i si ro na 1 :mhrat ur.

Procure conhecer de tal hadainenie lodo,,  )5 dado ., re-
Iatios à iaeent como o transporte, a qualidade da aco-
01 ( )daÇão e a a lii ne n taç esclarecendo  t ud ciii contrato
escrito. para ltcilitar eventual reclaniaçào.

1 .-,\ ite o pagaillcnto a ista. pois, no caso de algu iii coo -
lrateiiipO. fica mais fácil recuperar o preluízo por meio de
uma i ned ida judicial de su spe ii sá de pagame o los tu tu ri is.
Ocorrendo alento desctiiiipriitiento por parte da ancía,
jocu documentar-se suúcicntcnicnte. coiti lotoratia e
testemunhas, ou iiiesnio registrar a reclamação no hotel ou
no ai e hi da em pie sa acre a. para que p issa. k:0111  segura ii -
ça, reivindicara mndenmtaçào pelospietuízos sofridos.

Planos de Siu(Ic

As operadora ,, e os planos de 'mtíde sào regulado
principalmente pela [cm o ).65(. de 3Ki/ 1 9)S, e porresolu
ções provenientes da Agência Nacional de Saúde - ANS
e do ('onselho de Saúde Suplementar - ('olisu
integrante da estrutura retomental do Ministerio da Saúde.

.\ntes de aderir a um plano de saúde. pesquise (i
preços e as coberturas oferecidas pelas operadoras.



Avalie se a área geo g ráfica de abrangência, os profis-
sionais e a rede conveniada 1k) plano de saúde atendem às
suas necessidades e expectativas.

Informe-se, junto aos órgãos competentes (Procons e
Agência Nacional de Saúde —ANS —08(X)-7019656) sobre a
idoneidade da operadora e reclamações porventura existentes.

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

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

- lO meses para parto:

- seis meses para as demais situações:

- 24 meses para doenças e lesões preexistenies. A
doença OU lesão preexistente é aquela de que o consumi-
dor sabe ser possuidor ou portador no momento da
contratação. Nesses casos ele tem cobertura parcial tem-
porária até cumprir dois anos de carência, ou Seja, não tem
direito a cobertura para procedimentos cirúrgicos ou de
alta complexidade nem a leitos de alta tecnologia - Cli e
U'l'l. Nessas situações, se o consumidor preferir o atendi-
menu) sem cumprir a carência estipulada, poderá escolher
pagar uni valor maior para ter acesso ao atendimento. Esse
procedimenI chama-se "agravo".
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Após a escolha da operadora. s l ie te uma cópia do
contraio e. antes de assinar, leia cota atenção e erilique
se ele contem itido o que foi prometido pelo e ndedor ou
ci)rreior ( vigéncia. coberturas. preço, reajuste das parce-
las, etc). Dúvidas poderão ser esclarecidas cm qualquer
or£-,ão de de lesa do consumidor.

É importante lembrar que o consumidor (ciii o direita
de receber de imediato uma cópia do contrato assinado
por ele e pela operadora.

8— I)EZAIflI( ;0s DO CÚDR;() DE, DE.VFISA IX)
('ONSL\IIIR)RQL E iOIX)SIWVE\I ( 'ONiIF('ER

lotos os alheas da 1 ei K.078 iraiani (11)5 iliciesses do
consumidor e de eia ser Cl lnhecKks. .\qu i esta)) destacados
dei deles, que s'io muito ai ii itados na rCp.U-ação de direitos
que tenham	N ii lii '. durante a relação de consunm.

Responsabilidade por ído do produto (art. 18)

( )s lornccedores do: produtos de consunto iespon
ilem solidariainenle pelos vielas de qualidade ou quanti-
dade que	ii impróprios ou inadequados. N io sen-
doo vício	noii máximo, 30 (lias. pode ii c nsu mi -
doi exiar, itlicrnaiiamente e à sua escolha: a substituição
de produto	 r outro da mestria espécie e eia perfeita.,
condiçl)es de uso: a restituição imediata (1,1 quantia pala

netari ame n te a t rial i ,ada, se ia prejuíio de eventual ,,  pe r
das e danos: ou o abatimento proporcional do preço.
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Responsabilidade por vício do serviço (art. 20)

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

Prazos para reclamar (art. 26)

o direito de reehiniar pelos vícios aparentes ou de
fácil constatação caduca em:

- trinta (lias, tratando-se de fornecimento de serviço
e de produtos não-duráveis;

II - noventa dias, tiatan(lo-se de Fornecimento de ser-
viço e de produtos duráveis.

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

§ 2 - Obsiam a decadência:

- a reclamação coniprovadamente formulada pelo
consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços
até a resposta negativa correspondente. que deve ser
transni itida de forma inequívoca:

II - (Vetado).

III - a instauração de inqulnto civil, até seu encelTamento.
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§ 3 - Tratai d 3-se de \ic io OLtIIk). (3 )tatt 3 dceaden-eitl
inicia-se no 1h01) iento eu) que ficar e idene iad o (lei(: i II).

Oferta e contrato (art. 30)

1 aLi n f& 'rli 1Ç0 311 publicidade. su íieie ritemente pie-
cisa. veiculada por qualquer lirIhla ou meio de comunica-
ção com relação a produtos e ser\ iços oferecido ,, ou apre-
sentados, ohria o forneeedoi que a li ier veicular ou dela
se utiliiar e integra o contrato que 'ter a ser celebrado.

Oferta e inforrnaçes (art. 31

A of'i1a e a apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar iniormaçães corretas, clara., precisa, osteflsl\'as e
em língua portuguesa sobre suas características. qualidades.
quantidade. composição. preço, garantia. prv s de validade e
3 311 cciii. entre outro ,'  ali 35, bem como sobre os risc 35 que
apresentam a saude e segurança los eoiistirni&kiics.

Recusa ao cumprimento da oferta (art. 35)

Se o tu ncced 3 m  de 10 ai Li (os ou serviços rec usar eu in-
priiuento à olerta. apresentação 0(1 publicidade, o c1msU-
m idor poderá. alternativamente e à sua livre escol lia:

-- exi g ir o cumprimento orçado da ohrigaçao, nos
termos da olerta apresentação ou publicidade:

II - aceiiarm luto) pr(iut! ou pn.stação de serviçl 1 eq1ii' alente;

III - rescindir o contrato, com direito ii restiluiçao de
quantia eventual incute ali teci pada. nionetariatncn te ai tia-
l iiada. e a perdas e danos.
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Cobrança de díidas (art. 42)
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente

não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à rc[xtiç5() do indébito, por valor igual ao
dobro (lo que pagou em excesso, acrescido de correção flofle-
tária e juros legais. salvo hipótese de cnganojustilicável.

Contratos (art. 46)
Os contratos que regulam as relações de consumo não

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

se os respectivos instrumentos lrem redigidos de modo a
dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Direito de arrependimento (art. 49)
consumidor pode desistir do contrato, no praio

de sete ruas a contar de sua assinatura ou do ato de
recebimento do produto OU serviço, sempre que a
contratação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmen-
te por telefone ou em domicílio.

Parágrafo único - Se o consumidor exercitar o di-
reito de arrependimento previsto neste artigo, os valo-
res eventualmente pagos, a qualquer título, durante o
p'° de reflexão, serão devolvidos. de imediato.
moneta-riamente atualizados.
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Garantia (art. 50)

A etantia contratual	 à lecal e ,era
cun írida iilei!iaiitc lei mo escrito.

Parigraloúnico - ( ) termo de garantia ou equivalente
de e ser pad ron 1 iado e esclarecer. de maneira adequada.
em que consiste a mesma garantia. bem como a forma. li
prato e o lugar eni que pode ser exercitada e os ntis a
cargo do consumidor. de cuJo ser-lhe entrecue. devida-
mente preenchido pelo li necedor, no aio do fornecimen-
lo, aeompan hado de mau na) de i Ilsi ruçu . de i tistaIaçio e
uso do produto em liiiguaiem didática. com lust;aç(es.

9—OUTRAS l.USQUEDEFE!W1 O('ONSL'\IJDOR

Alcuinas leis sio de erande interesse para o constitui-
dl r. A Ice islaçu federal poderá ser COfl\U 1 tada pelo sitt

planalto4ov.hr e a IegisIaço estadual no 1 endereço
WW\ .alii .go .hr/prl leu no

1 ler Federal n 8.078, de 1 119190 - ('iigo de DeIa
do ( ' u )I1tll1t idor

2 Decreto lederal ti 2.1 S 1 . de 20/3/97 - Sistema
Nacional de l)elesa do ('unsuruidor e apIicaçio de san-
ç,es adniiuistratk as

3 - lei Federal n 9.650. de 1998 - Planos de saúde

4 Lei ii 9.70, de 1999 - Mensalidades escolares e
reler1çttl de ulocurueniu s
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5 - Lei Estadual n° 11.052, de 1993— Meia-entrada
para estudantes

6—Lei Estadual n 14.126, dc 2001 -Recebi mento  de
cheque em estabelecimento comercial

7 - Lei Estadual n 14.689. de 2003 - Dispõe sobre a
informação ao consumidor de alteração no peso, no núme-
ro de unidades ou no volume de produto comercializado
no varejo: "niaquiageni de produR)s

8— Lei Estadual n 14.788. de 2(X)3 - Obriga o comerci-
ante a ter umexemplar do Código de Defesa do Consumi-
dor para consulta

9—Lei Estadual ri 14.790. de 2(X)3 - Proíbe a exigência
de caução para Internação hospitalar. nos casos de urgên-
cia e emergência

lo— Lei Estadual ii' 14.944. de 2004 - Dispõe sobre
a afixação de tabelas de preços dos serviços nas agên-
cias bancarias

10—PESQUISA DE PREÇOS:
(;ARAN11A DE ECONO11

É muito importante que o consuni idor compare os
preços dos produtos antes de lazer uma compra. As
variações são muito grandes entre uma loja e outra.
Agindo assim, o consumidor estará. com certeza. fa-
zendo uma boa economia.
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( ) Ptccon i-\sseinhlcta pesq ii s;t. peiiod canen te.
preços de pr ilutos e ser IÇOS prai c dos em Belo Hori-
fonte. COfl)t) referencia para (1 consumidor. A.s pesquisas
mensais relerem-se a produtos hsieos de supermercados.
combusi Í\ cl. tias de coiinha e preços pi'ai icado'. por açOiJ-
ízucs e padaria ,, Sei csir;ilmenie so feitas pi' de
lan tas hanemnias e te li toucas e de material escolar.
Procon Assemhliia tamhm pesquisa. em épocas específi-
cas. os preços de o' Os de piíseoa, bacalhau e outros pei-
xes. brinquedo-,, flore.-, e i' idit los natal i nos.

consumidor poderá fazer a consulta das pesquisas
pelo .ife

II —l'lIJF( )l*S ÚTEIS
Você odcit encontrar os telefones e endereços dos

Procous e das entidades de defesa di, consumidor de Mi-
nas (letais UO ole ).i1i.d().hn/pI()COii. Intornianios os
sesttinics telefones de interesse do consumidor:

it'A tÁgti.tt	 0800-6443001

\ii;,let	 05041- 33001

Ancel (Etwrgii rl1ric)	 0800-7272010
.\5j1 (uIl,bIIsII\•L'I 1	 051.1(1 .)UO207

ANS (Saú(b)	 1.)800.61997

ANI'T TransIsrk' s ItRll1S(	 (257.7055

Anvisj (VigilAncia Sanitária)	 0800-611997
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Anvisa (Vigilância Sanstória)	 0800-611997

Bano Central	 ((MII)- 99-1,1145

CDL (SPC)	 3249-1700

Ceiusg 0800-310196

Copasa	 3250-2020 ou 195
Correio,	 0800 -5700100

Defensoria Pública	 3335-4797

l-enaseg	 0500-221204

Delegacia de Ordem Econômica	 3330-1755 ou 3330-1749

Innietio	 0l0U_'89 1 ((IX

ipem (Pesos e Medidas)	 3426-1769

Jurido lspL--iaI Criminal	 3411-5W

Juizado Especial Cível ('entrai	 3275-3891

Mo irflento tl_i- Dona-, de (.Iss	 3274- 1033

Juizado Especial das Relações de Consumo 3271-4499

Juizado Lspecial Federal	 3291

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)	2102-5800

Poisem \liIit,ir	 190

Procon Assembléia (Lourdes)	 3293-9299

Procon A'iciiibIcja (Psiu)	 3201-5066

Procon Estadual	 3335-929713335-9794

Procon Municipal (Belo 1 lori,onie)	3277-4547

Scrasa	 3222-6611

Susep	 0500-2! 5454

icleniar	 103
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12— PROCON ASSEMBLEIA —
SE\1I'RI PRONTO P.A RA ATENDER

O Procon Asseiiihlt a ti inaugurado em fevereiro de
1997, sendo uni órgão adnunisirati o do Poder Legislativo
niinehro, com o objetivo de hurmoniiar os Interesses dos
participantes das elações dc consumo e interinediar os
conti 1105 entre os cotisuiuidoie e os fornecedores.

Atua também na educação e i iift ff1 liação de fornece-
dores e eonsuiiiidores, quatito aos seus direitos e deve-
res, com vistas à melhoria do inercado de consu no.

Pn c n funciona das 8 às 18 lio ri ,,. de se ti nd a à
sexta-leira, na Rua Curitiba. 2.002. bairro SantoAcostinho,
em Belo Hori,onte/ MG, e taiiibtni de seiiunda a sexta-
feira, das 7h30 às 17h30. no Psiu da Praça Sete, no centro
da cidade.

Nossos telefaxes são: na unidade do bairro de
Lourdes: (031) 3293-9299. Na unidade do centro da ci-
dade: (031 320I-5(6

endereço do Procon Asse iii hl ia na iii ternct
www.altii.ov.br/proconJ . Nossa pá g ina oferece acesso à
legislação mineira Caos projetos ciii traiu Ilação na Asscni -
hkia tu' Minas: de preços: inlornizições e dicas,
incluindo o teor dc ações judiciais de interesse coletivo:
Caril lias sobre diversos temas e acesso a vários órgàos de
de lesa do e 01)51111) itl( W.
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LEI N^-8.078,  DE Ii DEsETI;\IBRO DE 1990

Dispõe sobre ti proteção cio O,isUFnidOr e cio
oiitiïiS /)rOvidefl(iaS.

O I'RLSII)ENTE DA REPÚBLICA,

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

TÍTULO 1
I)os Direitos do ( 'onsuni dor

CAPÍTULO 1

Disposições ( 'icrais
Art. 1 - O presente códiii() estabelece normas de

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

Art. 2' - Consurnidoré toda pessoa física ou jurídi-
ca que adquire ou utiliza produto ou serviço corno des-
tinatário final.

Parágrafo único - Equipara-se a consumidora coleti-
vidade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja
intervindo nas relações de consumo.
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Ari.	-- I :or t)(.ced,r toda pessoa física ou jurídi-
Ca. pública ou pri ada. nacional ou esiranceira, bem
como os elites despeis lit dos. que desens ols em
atividade de produçúo, inontaeu1. criaçao, construção.
translorniaçao. importação. exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

- Produto e qualquer bem. móvel ou imóvel.
niaterial ou imatcrial.

§ 2' - Serviço é qualquer atiidade íornecida no
mercado de consumo. mediante reniuneraçao. inclusive as-
de natureza bancaria. financeira, de crd i ti' e secu ri túria.
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

(',l'Íl'tJlÁ ) II

l),i Política Nacional de Relações de ('onsuna

Ari. 4 - A Política Nacional de Relações de Consu
mo tem por obietivo o atendmniemito das necessidades dos
COilSUiiiidOies. o respeito a sua dinidade. saúde e seu-
rança. a proteção de seus interesses econômicos. ii
melhoria da sua qualidade de ida, bem como a transpa-
rêneia e harmonia das relações de consumo. atendido'
1)5 seLJintes princípios:

- reconhecimento da '. ul nerabil idade do consumi-
doi- no mercado de cons ii n i



II - ação governamental no sentido de proteger deli-
amente o consuniidor

a) por iniciativa direta:

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

c) pela presença do Estado no mercado de consumo:

d) pela garantia dos produtos e serviços com pa-
drões adequados de qualidade, segurança. durabilida-
de e desempenho.

III harmonização dos interesses dos participantes
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 (art. 170. da
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equi-
líbrio nas relações entre consumidores e Fornecedores:

IV - educação e intormaç() 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 como de mecanismos alternativos de
solução de conflitos de consumo:

VI - coibição e repressão eficientes de todos OS

abusos praticados no mercado de consumo, inclusive
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a concorrcncta desleal e uiil iiação indevida de invenu»
e criações industriais das marcas e nomes comerciais
sigilos ilisiiiiiiVos. que l)ossaIll causar t e(i/.5 a(»
e 311501111 d (ires:

VII racional i/ação e melhoria dos sers iços pú-
blicos:

VIII - ,,tudo C(iflStZlIitc das niodi ficações do ntcr-
cado de e nsu mo.

Ari. 5 - Riri a execução da Política Nacional (la'
Relações de C()lisLinio. contará (1 poder público coto o
seguintes instrumentos, entre outros:

- IihulllitcflÇãO de assisit1cta jurídica, integral
eralulia. para o consumidor carente;

11 - nsl tuição de Promotorias de Justiça de E)eIes
l Consumidor, no ambo do N1intsirio Piihlico:
no III criação de delegacias de polícia especial i,ada

itendi inento de consutiiidorcs víti tuas de inhaçõc'
penais de consumo:

IV - criação de Juii.ados Especiais de Pequenas ('au-
sas e Varas lspceialitadas para a solução de litígios l
consumo;

V - concessão de cst iititilos à criação e desenvolvi-
iiicnto das Associações de l)cIesa do Consumidor.

1	Vetado).

§ 2'	iVetadot.



CAPÍTULO 111

Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6° - São direitos básicos do consumidor:
- a proteção da vida, saúde e segurança contra OS

riscos provocados por práticas no fornecimento de pro-
dutos e serviços considerados perigosos ou nocivos:

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

III - a 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 iiiodi icação das cláusulas contratuais que esta-
hcicçain prestações desproporcionais ou sua revisão em
raiào de latos supervenientes que as tornem excessiva-
mente onerosas:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos:

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrati-
vos com vistas à prevenção ou reparação de danos
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rItrir1ioniais e iitorais, individuais. coletivos ou chiusos,
,se g urada a proieç5o jurídica. adminisirati a e técnica

a	icce ssitados:
VIII -aíaCiIi1açu) da detesa de seus direitos. inclusi-

c com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no pro-
cesso  civil, quando, a critério do iL iii , lor verossímil a ale-
gaçio ou quando for ele liipossuíiciente, segundo as re-
eras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado):
X - i adequada e elicai prestação dos ser ,, iço ,, públi -

co,, em ieral.
Ari. 7 -- os direitos previstos neste código não ex-

clueru (nulos decorrente ,' de tratados ou convenções in-
ternacionais de que o Urasil seja signatório. da legislação
interna ordinaria, de reeulanientos expedidos pela ,' autori-
dades adininistrati as competentes, bem como dos que
deri Ciii dos princípios gerais do direito, analogia. costu-
lues C eqüidade.

lirãrato único 1euido mais de um autor a olen'a_
todos responderão .soliclariauuietute pela reparação dos da-
tios previstos tias normas de constituo.

('AI'Íi't 11.0 1V

I)i Qualidade de I'roduios e Ser iços. da Prevenção
e da Reparação dos Danos



SEÇÃO 1

1)a Proteção ii Saúde e Segurança

Art. 8 - Os produtos e serviços colocados no merca-
do de consumo não acarretarão riscos à saúde ou seguran-
ça dos consumidores, exceto os considerados normais e
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição. obri-
gando-se os fornecedores, em qualquer hipótese. a dar as
informações 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.

Ari. 9 - O fornecedor de produtos e serviços p0-
tenciainiente nocivos ou peri gosos à saúde ou segu-
rança deverá informar, de maneira ostensiva e adequa-
da, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis Clii cada
caso concreto.

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

§ 1 O fornecedor de produtos e serviços que,
posteriormente à sua introdução no mercado de consu-
mo, Livel conhecimento da pericu losidade que apresen-
tem, deverá comunicaricar o fato imediatamente às autori-
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(adc. coiltpetentes caos Ck)flsUfll idores. mediante anún-
cios publicitários.

§ 2 Os anúncios publicitário--, a que se refere ii
parúgralo anterior serão eiculailos na imprensa. rá-
dio e televtsio. ts expensas do fornecedor do produto
ou ser iço.

§ 3 - Sempre que tiereii) conheLinlento de
periculsuLidc de produtos ou ser iço ,, ú saúde ou segu-
rança dos consumidores, a União, os Istados. o Distrito
Federal e os Muniu ios de erio inlorrnú-lus a respeito,

Art. 1  - (Velado).

sF;ç.o H
Ri Resp msahi 1 idade pelo 1-atol-ato do 1 'r xl uto e do Ser' iço

Art. 12 - () fabricante, o produtor, o construtor, nacio
nal OU estralu!eiro. e o importador respondeiii. indepen-
deiietiicntc da existêncIa de culpa. pela reparaçúo dos
danos causados a	mos consumidores por defeito,,decorren-
te,,	)de pr et( i. fabricação, ci iristruçu niontage tu. firniu -
las, man i pu 1 uçio. apresentaçúi ou acondic 1 mame n I dc
seus produtos. heiii como por intorinações insiitictentes
ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

1 ( ) puni iltu dc lei t uos quando não oferece a
segurança que dele legitiiiiaiiiente se espeta. levando-se ciii
considcraçao as circunstancias reles antes. entre as quais:



- sua apresentação;

ii - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2° - O produto não é considerado defeituoso pelo
lito de outro de melhor qualidade ter sido colocado no
mercado.

§ 3° - () Fabricante, o construtor, o produtor ou impor-
tador só não será responsabilizado quando provar:

- que não colocou o produto no mercado:

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

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

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

- o Fabricante, o construtor, o produtor ou o importa-
doi não puderem ser identificados:

II -o produto foi- fornecido sem identificação clara do
seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

II! - não conservar adequadamente os produtos
perecíveis.

Parágrat único - Aquele que efetivar o pagamento
ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso con-
tra os demais responsáveis, segundo sua participação
na causação do evento (lanoso.



Ari. 14 - ( ) lornecedor de cr iços responde, mdc-
pendentciiieiite da e\i.stncla de culpa. pela reparação dos
danos causados ao ,, consumidores por defeitos relativos
,i dos serviços. bemeoni() por informações i 1-
su licientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1 () ms iço é dciciluoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode esperar. le-
ando-se em consideração as circunstâncias refevan-

les. entre as quais:

o modo de seu wnec incito:

li - o resultado e os riscos que rai,oavel file nte dele
se esperam:

III - a época cia que foi fornecido.

§ 2 - ( ) serviço não é considerado defeituoso pek
adoção de novas técnicas.

§ 3 ,	fornecedor de serviços só não será iespon-
s:mhil iiado quando provar:

- que, tendo prestado o ser iço. o defeito inexiste:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4	A responsabilidade pessoal dos 11rolIssmonai
liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Art. 15	(Vetado).

Art. 16 -(Vetado).

Ari. 17	Para os eleito ,, desta seçào. equiparani-s
aos consuniidoies todas as vítimas do evento.
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SEÇÃO 111

Da Responsabilidade por Vício dO) Produto e do Serviço

Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que OS tornem imprópri-
os ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade, com as indicações constantes do recipiente,
da emhalageii, rotulagem ou mensagem publicitária, respei-
tadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1 - Não sendo o vício sanado no praio máximo de
trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à
sua escolha:

- a substituição do produto por outro da mesma
espicie, em perfeitas condições de uso:

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

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2' - Poderão as partes convencionar a redução ou
ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não
podendo ser interior a sete nem superior a cento e oitenta
dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá
ser convencionada em separado, por meio de manifesta-
ção expressa do consumidor.
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§ 3 () consumidor poderá taier LISo iniediato da'
alternativas do 1 deste artigo) sempre que. Cru ratio d
e5teflsào) do ' ícto. a substituição das partes viciadas pu-
der comprometer a qualidade ou características do produ-
to, diminuir--lhe o alor ou se tratar de produto essencial.

§ 4 - 'Fendo o consumidor optado pela alternati'
do inciso 1 do § 1 deste artigo. e não sendo pos'ível
substituição do bern. poderá haver substituição por ou-
1 ri) de espécie. marca ou modelo di Verso os, mcd lanit
coinplenientaÇão) (OU r'esti(uiçao de eventual olilcrcnç:i do.
preÇo. Sei)) prejuízo do disposto nos incisos II e III do

• - deste arileo.

5 -- No caso de lorneetinento de produtos ii
iatuoi. sei. í responsável i'- o eonsuniuolor o forne-
cedor imediato. exceto quando identificado elarainent
seu po d ti tor.

§6 - São impróprios ao uso e consumo:

- os produtos cujos pra/os de alidade este jan
eneidos:

II -- os produtos deteriorados. alterados, adultera-
dos. a ziriados. lalsibeados. corrompidos. fraudados
nocivos íi 'ida ou à saúde, perigosos ou. ainda, aquele'
ciii desacordo com as normas regulamentares de taboca-
ção. distribuição ou apresentação:

III - tos produtos que, por qualquer motivo, se reve-
lem inadequados ao 1 mi a que se destinam.
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Art. 19— Os fornecedores respondem solidariamente
pelos vícios de quantidade do produto sempre que. res-
peitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu
conteúdo líquido for interior às indicações constantes
do recipiente. da embalagem, da rotulagem ou de mensa-
gem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternati-
vamente e à sua escolha:

- o abatimento proporcional do preço:

II - a complementação do peso ou medida:

li! - a substituição do produto por outro da mesma
espécie, marca ou modelo, sem osos aludidos vícios:

IV - a restituição imediata da quantia paga, mo-
netariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos.

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

§2 -0 fornecedor imediato será responsável quan-
do fizera pesagem ou a iiiedição e o instrumento utilizado
não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Art. 20 - O fornecedor de serviços responde pelos
vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consu-
mo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações constan-
tes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o con-
sumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
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1 - a reexecução dos sem iços, sem custo adicional e
qLk111(I0 cahivel:

II - a restliuiçãt) imediata da quantia paga. Inoneta-
riainente atualiiada. -.;eiii pre;uí/o de eventuais perdas e
danos:

I I I - O ahUtiiltCilt() proporcional do preço.

1 •• - A ree\eeução dos serviços poderá ser confia-
da a terceiros dc idamente capacitados, por conta e ris-
co do fornecedor.

2 - São mn1pr&prios os ser' iços que se mostrem
inadequados l')afa 05 lilO' que ra,oasel file fite deles se es-
peram. hemim e mio aqueles que não atendam às normas
regulamentares de prestahml idade.

Ari 2 1 - No fornecimento de serviços que tenham
por ohieIio a reparação de qualquer produto. coiiside-
ram-sc-à mnipliemia a obrigação do fornecedor de empregar
eomnpoimcntes de reposição originais adequados e noos.

u que niantenhamn as especi licaçàcs tenieas do Fabri

s
cante, salvo, quanto a estes ltiiiiCis, aulorizaçal) em con-

s

trario do eonuill dor.

Ao. 22 - os 6i'gãos publicos. por si ou suas empre-
SaS. eoneessmonárias. pci miinirias iimi sob qualquer
outra bruma de emnpiecndmuiienmo. são obrigados a forne-
cer serviço adequa(bos. ei cientes, seguros e, quanto
aos essenciais. eoni nuos.
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Parágrafo Único - Nos casos de descumpriniento. to-
tal ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão
as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os
danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23— A ignorância do fornecedor sobre os VÍCIOS

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

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

Au. 25 - É vedada a estipulação contratual de cláu-
sula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de
indeni,ar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 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 responsá-
veis solidários seu fabricante, construtor ou importador e
o que realizou a incorporação.

sIçÃO lv

Da Decadência e da Prescrição

Ari. 26 - O direito de reclamar pelos vícios aparentes
ou de fácil constatação caduca em:
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1 - trinta dias, tratii&lo-se de fornecimento de ser-
viços e de po d uws nio-duni eis:

II - noventa dias. tratando-se de forucciniento de
ser içus e de produtos dui.í eis.

- Inicia-se a contagem do praio decadeiicial a
pari ir da entrega eletiva do produto ou do trrii i no da
eXeCUÇãO ulos serviços.

2 - Obstalil a decadincia:

a reclamação coumprovadamnente formulada pefc
cn'aimidor perante o fornecedor dc produlos e servi-
ços ate a icsp( sLa negam a corre'.pondc ni e. que deve
,er iran'miiida de forma miiequi oca;

II - Vetado):

III a instauração de inquérito ci ml, ate seu encer-
ramento.

§ 3 -- [ralando-se de Ci() oculto. o prati
decadencial inicia-se no niomneilto em que ficar cv iden-
ciado o defeito.

Ali. 27 - Prescreve cm cinco anos a pretensão
reparação pelos danos causados por lato do produh
OU do "el - X iço pie\ ista na Seção II deste capítulo, inici-
ando-se a conlaiiemmi do prato a parlir do conhecimnenti
do ufano e de sua autoria.

Parágrafo único. (Vciadt).
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SEÇÃO V

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personali-
dade jurídica da sociedade quando. em detrimento cio
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder.
infração cia lei, fato ou aio ilícito OU violação dos esta-
tutos ou contrato social. A desconsideração tainhiii
será efetivada quando houver falência. estado de insol-
vência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.

§ 1"— (Vetado).

§ 20 - As sociedades integrantes dos grupos
societários e as sociedades controladas são subsidia-
riamente responsáveis pelas obrigações decorrentes
deste código.

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

§ 4 - As sociedades coligadas só responderão
por culpa.

§ 5 - Também poderá ser desconsiderada a Pe5-
soa jurídica sempre que sua personalidade for. de al-
guma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.
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C, pÍ'I1 iJ() \!

Das Pctica ('oinerciais

SEÇ()I

Das Dis	çes Gerais
Ao. 29 Para os fins deste capítulo e do seuiiiie.

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas.
dctermini CS 011 flO. expostas ts prut teus nele previstas.

SFÇÃ() ti

1 ),1 )lrta

Ao. 30 loda inlorniaçüo ou publicidade. '.uticien
leluente precisa.\ ciculada por qualquer forilia ou neo
dl comunicação. com relação a produtos e serviços ofe-
recidos ou apresentados, obiia o fornecedor que a ti-
ter veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que

er a ser celebrado.

Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos
nu serviços devem assegurar inlormaçes corretas
claras, precisas. ostensivas e em !água portucue
sa sobre suas caracterí

ri

 sticas. qualidades. quanti
(lalle, composiç5o. preço. arantla. pra/os de vali-
dade e oeln. entre outros dados, bem conto so-
bre os riscos que apresentam àta	saúde e seg uru nç
dos con su tu idores.



Art. 32 Os fabricantes e importadores deverão
assegurar a oferta de componentes e peças de reposi-
ção enquanto 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 - lrn caso de oferta ou venda por telefone
OU reembolso postal, deve constar o nome do fabrican-
te e endereço na embalagem. publicidade e em todos os
impressos utilizados na transação comercial.

Art. 34 - O fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus
prepostos ou representantes autônomos.

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

1 - 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, nionetartamente
atualizada, e a perdas e danos.
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SIÇÂ() 111

Da Publicidade

Art. M - A publicidade deve ser veiculada de tal
lorina que oconsuniidor, lacil e uiediaitiiicnie. a identiti-
(jue COlhO tal.

Paráglak) LulIleO - ( ) oritecedor, na publicidade de
seus produtos ou ser iço ,  nianteri. Ciii seu poder. para
inlorniaçio dos legít 1 nos interessados, os dados liiticos.
ILenleos e científicos que dão sustentação a IflelisageIn.

Art. 37	N proibida toda publicidade enganosa ou
ahusi a.

 -É enuanosa qualquer riiodalidade de iiilornia-
ção ou e inunicaçïo de caráter puhlicitiírio. inteira ou
pareialrfleiite laka. ou, illodo, mesmo

1 )01 olnissao, capai de indu,.ir ao erro 1) consumidor a
respeito da nature/a. características, qualidade, quanti
dade po priedades. Origeni. preço e	 outros
dadi ,s sobre produtos e serviços.

§ 2	l ahusia. dentre outras, a publicidade
discri mi natória de qualquer nat ureia. a que incite	n-violi'
cia. explore O tiiedo ou a superstição. se aprovei te da de-
ticiencia de julganiento e e.\p	neri'eia da criança, desres
peita valiiies ambientais. ou que seta capai de induzir o

eoiismiii&lor a se comportar de lorina prejudici3l OU peri-
gosa a sua saúde ou segurança.
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§ 3) - Para os efeitos deste código, a publicidade é
cnanosa por omissão quando deixar de informar sobre
dado essencial do produto ou serviço.

§ 4 > — (Vetado).

Art. 38 - O ônus da prova da veracidade e correção
da informação ou comunicação publicitária cabe a quem
as patrocina.

SEÇÃO i 
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, seio 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:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação
prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza OU ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conheci-
mento ou condição social, para impingir-lhe seus pro-
dutos ou serviços:

V - exigir do consumidor vantagem manifesta-
mente excessiva:
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VI - executar ser\ iço.,, sem a prévia elaboração de orça-
mento e autori/açao expressa do consumidor, ressalvadas
as decorrentes de práticas anteriores entre as partes:

Vil - repassar iiiiormaçã() depreciati a. relrente a ato
praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos:

VIII - colocar, no mercado de consulta), qualquer
produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos Órgãos i)Iieiais competentes ou. se nor-
mas e.specit icas nao existirem, pela Associação Brasileira
de Normas lcnieas ou outra entidade credenciada pelo
Conselho Nacional de Metrologia. Normalitação e Quali-
dade Industrial - ('onmetro:

IX - recusar a xenda de bens ou a prcsiaçao de
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los
mcd au te pronto pagamento. ressal ailos os casos de
intermediação regulados em lei.-, especiais:

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

XI aplicar lóritiula ou índice de reajuste dierso do
lecal ou contratualmente estabelecido:

XII deixar de estipular prazo para o cuinprimenit
de sua ohrieação ou deixar a IÂMtÇãO de seu termo inicial
a ett exeIusi o criterio.

Pai'á g i:iÍ'o único - ( )s serviços prestados e os produ-
to remetidos ou entre g ues ao	 na liipotese
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prevista no inciso III. equiparam-se às amostras grá-
tis. inexistindo obrigação de pagamento.

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

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

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

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

Art. 41 - No caso de fornecimento de produtos
ou de serviços sujeitos ao regime (te controle ou de
tabelamento de preços, os tornecedores deverão res-
peitar os limites oficiais sob pena de, não o fazendo.
responderem pela restituição da quantia recebida em
excesso, monetariamente atualizada, podendo o con-
sumidor exigir, à sua escolha, o desfaziniento do ne-
gócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
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SEÇÃO \'

[)a C brauça de DN idas

Ari. 42 - Na eolrariça de dLhit». o eonsunudoi
inacliinp)ente iiio sCli ex oslo a ridículo, nem seni subme-
tido a qualquer tipo de eonsirangilfleilio ou ameaça.

Parácrilo tínico () e nsumidor cobrado eni quan-
tia indevida tem direito a repetiç5o do indhito. por va-
lor igual ao dohni do que pagou em excesso. acreseid
de correção mimneirIa e puros legais. salvo hipótese de
engano IUSIIhLa \ el.

sI ,:çÃo VI

I)os Bancos de Dado ,, e Cadastros de ConsuntidorcN

Art. 4 - ( ) cOilsufliid(1r. sem pr Ui/O tIo disposto no
art. t', icni acesso às niormações existentes em cadas-
iros. fichas. renstros e dados pessoais e de eons&iiiio
arqul ados sobre ele, bem como sobre as suas respecti-
vas fontes

§ 1	( )s cadastros e dados de consumidores devem
ser oNSA os. claros...eidadei ros e em linguagem de áeil
etiiiprcensio, iiio podendo conter inlorniações ncgaii-

as referente-, :1 período superior a cinco anos.
§ 2 - A abertura de cadastro. licIta. retlstro e dados

pessoais e de e ristimo de eri ser ci 01111 nicada por cscrl -
U) ao eonsumidoi. quando não solicitada por ele.
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§ 3" - O consumidor, sempre que encontrar inexati-
(lão flOS seus dados e cadastros, poderá exigir sua imedi-
ata correção. devendo o arquivista, no prato de cinco
dias úteis. comunicar a alteração aos eventuais destina-
túrios das informações incorretas.

§ 4' - Os bancos dc dados e cadastros relativos a
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e
congêneres são considerados entidades de caráter pú-
blico.

§ 5° - Consumada a prescrição relativa à cobrança
de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos
respectivos Sistemas de Proteção ao Cn3dito, quaisquer
informações que possam impedir ou dificultar novo acesso
ao cr&(lito junto aos fornecedores.

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

§ 1" - É Facultado o acesso às informações lá constan-
tes para orientação e consulta por qualquer interessado.

§ 2 Aplicam-se a este artigo, no que couber, as
mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do pa-
rágrafo único do art. 22 deste código.

Art. 45 - (Vetado).
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(';PÍTtL() VI

l)t Pro leçJw( iil ratual

SEÇÃO 1

l)ispsições Gerais

Au. 46 ( )s contratos que re g ulam as relações de
ei insu 1 no mio obriearo	 Illes
dada a p rt unidade de tomar ei) n hec i iii e n lo pr ii) de
seu eoiiteti&iii. (iii se OS leSpecti VOS instrumentos furem
redigidos de modo a dificultar a coniprecnsio de seu sen-
tido e alcance.

Ar!. 47 - i\s ckiusulas contratuais serlo interpretadas
de tu anel ra mais la v rúve ai ( ii 5(1 III id w.

Au, 48 - As declarações de iilade coflstan(es de es-
erilos particulares, recibos e pré-contratos relativos as rela-
ções de con ,,unio vinculam ! wnece(ii r. eli.-,claílçlo i iicl usi-
\C eXcctlÇiO específica. nos termos do ari. 8-1 e parõgralos.

Art. 41) ( ) Consumidor pode desistir do contrato, n
prato de sele dias a contar de sua assinatura ou do ato de
recebimento do produto ou ser iço. sempre que
contratação de fornecimento de produtos e serviços Ocor-
rer tora do estabelecimento comercial. cspeciatiuenie pom
iclelone ou a domicílio.

Parerafo único - Seu consumidor exercitar o diieit
de arrependimento previsto neste artigo, os valore'
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eventualmente pagos, a qualquer título, durante o pra-
zo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, moneta-
riamente atualizados.

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

Parágrafo Único - O termo de garantia ou equiva-
lente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira
adequada, em que consiste a mesma garantia, bem
como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exer-
citada e os ônus a cargo do consumidor. (leven(l() ser-
lhe entregue. de v idamente preenchido pelo Fornece-
dor. tio ato do fornecimento, acompanhado de m a ii na 1
de instrução. de instalação e uso do produto em liii-
guagem didática, com ilustrações.

SEÇÃO 11
Das Cláusulas Abusivas

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

- impossibil ilein. exonerem ou atenuem a respon-
sabilidade do Fornecedor por vícios de qualquer nature-
za dos produios e serviços ou impliquem renúncia ou
disposição de direitos. Nas relações de consunio entre
O fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indeni-
zação poderá ser li niitada, em situações iust i ficáveis:
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1 141hiraiam ao eonsu iii idor a opção de reembol s
da quantia já pa ga, nos casos	neste código;

III	translirani repniabiI idades a terceiros:

IV - esiabeleçani hrig;içães consideradas nt-
qilas, al)tisiV.ts. que LOIO(ItILiii o COiisllillidOi em ties-
vaIi1aeii1 exacerada, ou sejam iiicttiii1)atÍVeis cOili a
boa - fé ou a eqüidade:idade

V (Velado):

VI - estabeleçam irl\ erso do ónus da prova em
prejuio do consumidor:

VII - determinem a utilitaçào compuIsria de
arbi 1 raeeni

vil]	imponham ieprescnlailic para concluir ou
realiiiir tnhtro negócio juridictt pelo consuniitlor:

X ilctxeni ao fornecedor a opção de concluir ou
não o contraio. embora obrigando o consumidor:

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamen-
te. ariação do preço de maneira unilateral:

XI aulon/.cm o I.tmcced w a cancelar contraio uni late-
nilti lelile. sem que igual diretit se a et n 1 cndo ao consuin idt r:

XII obriguem o eonsullii(It)r a ressarcir os custos de
eol)iaIiÇi de sua obrigação, sem que igual direito (fie seja
conierillo ct iii ra o ii trnec cdi

XIII - aut( n/cn1 o l wncccdi w a iw di (icar um lateral ii tente
o conleudo OU a qualidade do contrato. após sua celebração;
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XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de nor-
mas 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.

§ 10 - Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:

1 - ofende os princípios fundamentais do sistema turí-
dico a que pertence:

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais ine-
rentes i naturc/a do contraio. de tal modo a ameaçar seu
objeto ou equilíbrio contratual:

III - se mostra excessivamente onerosa para o con-
sumidor. considerando-se a natureïa e conteúdo do con-
trato, o interesse das partes e outras circunstâncias pe-
culiares ao caso.

§ 2' A nulidade de unia cláusula contratual abusiva
não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência,
apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessi-

o a qualquer das partes.

§ 3' - (Vetado).

§ 4' - E facultado, a qualquer consumidor ou entidade
que o represente, requerer ao Ministério Público que ajuí-
te a competente ação para ser declarada a nulidade de
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cl:iusuhi contratual que contrarie 1) (lispOSt() neste c(')digo.
ou de (Itialtitier I0I11l miO as\eeule Ojtlt() equilíbrio entre
direitos e obri g ações das partes.

Ari. 52 - No 1t)lncCil1cI1tO (le )O(lUlOS Ou serviços
qLIC Cn' oh a outorga (le credito ou C i1LC5"Io de financi-
amento ao eonsuniidor. o f()rnecc(k)l dcver., entre outros
req uis IR s. til urnií -lo pr(\ ia e adcq uadauuen te sobre:

1 preçi do produto ou ser iço em moeda corrente
nacional:

II montante (105 tiros de mora e da taxa ci'etiN a anual
de uro\:

III aetcscItnos legalmente previstos:

IV	nuuuuero e periodicidade das prestações:

V - soma total a pagar. com e sem financiamento.

§ U - As multas de mora decorrentes do
inaditiuplenuento de obri gação ruo cu termo nu ' l)t)(leru)
ser superiores a dois por cento do valor di prestação.

§ 20 _ l assegurada ao consumidor a liquidação an-
tecipada do dhito. total ou parcualineuute. mediante redu-
ção proporcional dos juros e demai s. aerscImos.

§ 3'— (Vetado).

:\rl 53 - Nos contratos de compra e enda de nó-
eis ou imoveis mediante pagamento em prestações. bem

COMO nas alienações lidueuirias em garantiu, conside-
,Ir,in	liisiilas i.iiit



çam a perda total das prestações pagas cm benefício do
credor que, em razão do inadiinplemento, pleitear a reso-
lução do contrato e a retomada do produto alienado.

§ 1°— (Vetado).

§ 2° - Nos contratos do sistema de consórcio de
produtos duráveis, a Compensação ou a restituição das
parcelas quítadas, na forma deste artigo, terá descon-
tada. além da vantagem econômica auferida com a
fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente
causar ao grupo.

§ 3° - Os contratos de que trata o (aput deste artigo
serão expressos em moeda corrente nacional.

SEÇÃO iii

Dos Contratos de Ade.ão

Art. 54 Contrato de adesão é aquele cujas cláu-
sulas tenham sido aprovadas pela autoridade compe-
tente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor
de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa
discutir øu 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 cláusu-
la resolutória, desde que alternativa, cabendo a es-
colha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no
§ 2° do artigo anterior.

77



§ . - ( )s contratos de adesão escritos serto redicido'
cru [ermos claros e com i i camaelemes ostensivos e legicis. d.
modo a 1 ae li lar sua C( mmimpieensio pelo consui nidm r.

§ 4 - As e iiusulas que implicarem limitação de dircik
do consumidor deverão ser redie idas eoiii destaquc per-
fluindo sua imediata e fácil cmm.tuiprcensim.m.

§ 5 — tVeiado).

C.•I'ÍTE 1 () VII

1.)as Sanções Administmatis as

Ari. 55- A União. mis Estados e o Distrito Federal
em caráter concorrente e nas suas rcspeci i 'as área
de atuaçúo adrmitnusmratm a. baixario Iloruias relativas
pnmduçiu. indtmstiiaIiiaçto. (lislril)Uiçú() e consum. dL
produtos e ~Viços.

§ 1 - A 1. )umiio. os I-.sta&Ios, o F)ístrmto Federal e o
Municípios lisealitarh) e e mitrolarzio a produção. miidus-
(rtIitaçio. disuimbuiçan. a publicidadee ps drodutos e ser-
viço e o umiercado de eoflsumiio. n. interesse da pserva-
çio da mda, da saúde, ohm segurança. da tnkm.rmaço e di
bem-estar do consumidor, baixando as normas que s
lucrem necessárias.

§ 2— (Vetado.

§ V - (h órg'mos Federais. estaduais, do I)istrito Fede-
tal e nuunmcm pams com mtrmhutcões Dura íiscaliiai - e controlam



o mercado de COflSUfll() manterão comissões permanentes
ira elaboração, revisão e atualização das normas referi-
das no § 1 sendo obrigatória a participação dos consu-
midores e fornecedores.

§ 4 - Os órgãos oficiais poderão expedir notificações
aos fornecedores para que, sob pena de desobediência.
prestem informações Sobre questões de interesse do con-
sumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 56 - As infrações das normas de defesa do Con-
sumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes san-
ções administrativas, sem pre l uízo das de natureza civil,
penal e das definidas em normas específicas:

l - 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 <)ti

Vil - suspensão temporária de atividade:

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação dc licença do estabelecimento ou de
atividade:

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de
obra ou de atividade:
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XI - interci1ç) adniinistrziti a:

XII -- imposição de contrapiOI)zLaflda.

Parágrafo único - As sanções previstas neste arli-
CO serio aplicada ., pela autoridade administrativa. n
tnihito de sua atrihiiiçio, podendo ser apheadas cuniu-
lati vainenle. Inclusive por medida cautelar, antecedenti.
ou incidente de pr ec(limento administrativo.

Art. 57-A pena de multa. graduada de acordo colo
eravidade da iittraçtov a vantagcni auterida e a condiçi
cc n (mi ca tio fornecedor. se rzi aplicada  mcdi ante pnce -
(liluento adl)llnl.iraiivo, revertendo para o Fundo de qui
trata a Lei n 7. 1-47, de 24 de julho de 1985, os vulore
caliives ú União. ou para os fundos estaduais ou muniei
pais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parúral único - A mui ia serú ciii montante não i n te-
ruo a duiciita.s e mio superior a ircs milhões de vetes
valor da Unidade Fiscal (te Reterencia ( UFIR). ou índic
equivalente que eiiha subsi ii u (-lo

MOS -- As penas de apiccnsúo. de iiitiiiliiaçào de pio
(lutos. de proibição de fábricaçào de produi& s. dc suspensú&
(1(1 lorneci nienL de produto ou serv içi . de cassaç(u ) itt) iC

istro do pnxluto e rcvoeaçio da concessu ou Ixrliiiss5
de um> apicadas pela ad iii ni sIiaçio. mediante procedi
mento adio i nisirai iv o. assei orada aiiipla defesa. qualido lo
W111 constatados (cios de quantidade ou de qualidade io
i nddeq uaç) ou i nse' uraiiç do produto ou sei \ itt.
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Art. 59 - As penas de cassação de alvará de licença,
de interdição e de SUSpeflSã() temporária (Ia atividade.
bem COmO a de intervenção administrativa. serão aplica-
das mediante procedimento administrativo, assegurada
ampla defesa. quando o fornecedor reincidir na prática
das infraçács de maior gravidade previstas neste código
e na legislação de consumo.

§ 1" —A pena de cassação da concessão será aplica-
da à concessionária de serviço público, quando violar
obrigação legal ou contratual.

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

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

Art. 6() - 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 parágratos, sempre às expensas do infrator.

§ - A contrapropaganda será divulgada pelo respon-
sável da mesma ftwma. fteqüência e dimensão e, preferencial-
mente, no mesmo veículo, local. espaçoe horário. de forma capaz
de desfazer o malefício da publicidade enganosa OU abusiva.

§20 _ ( Vetado).

§ 3" -- (Vetado).
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Thl:I Á) II

l)as Inhl'açl"les Penais

Ari. 61 —Constitueiii crimes contra as relaçõeM cnn-
sUmo pre istas neste c('ldi!O. Selil pFcIUÍ/O (10 (1151)115(0 iii'

código Penal e leis especiais. as condutas tipilicadas no'
arti's seuiiiLCs.

Ao. 62 —tVetadot.

•\rI. 63 - Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre
in )C 1 1 (lade ou peri e u k is idade de pr )d LI tc )s nas e tuba! a-
vens. nos in Iucros. recipientes ou publicidade:

Pena l)etençin de seis meses a dois aiios e muita.

1 Incorrerá nas mesnias penas queni deixar dL
alertam mediante recomendações escritas )slc nsi \as. sol
hre a periculosniade dO ser\lç() a sei' prestado.

§ 2'	Se o crieiii e culposo:

Pena - Detenção de uru a seis meses ou timlta.

Art. 64 - Deixar de coniunicar à autoridade competen-
te e aos coflsUfli idores a noci idade OU 1)ertculos,dade dt
produtos cujo conhecimento seja posterior à sua coloca
çào no mercado:

Pena - 1)ctençào de seis meses a dois anos e multa.

Parágralo u 'inict) Incorrerá nas ii1CfliiS penas qiieiï
deixar dc retirar do niercado. imediatamente quando deter-
iuinado pela autoridade eonipctefllC. os produtos noci\ o
'l	na loi'ii1) deste artigo.



Art. 65 —Executar serviço de alto grau de pericUk)Sidade,
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.

Ari 60 - l'aier afirniação) falsa OU enganosa. OU omitir
inloimação relevante sobre a natureza, característica. (lua-
idade, quantidade, segurança, desempenho, durabilida-

de. preço OU garantia de produtos OU serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 10_ Incorrerá nas mesmas penas quem patroci-

nar a oferta.

§ 2"— Se o crime é culposo:

Pena - I)clenção de um a seis meses ou multa.

Ari. 67 - Fazer OU promover publicidade que sabe 011

deveria saber ser enganosa ou abusiva:

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

Parágrafo único - (Velado).

Art. 6 - Fazer 011 proino'er publicidade que sabe 011

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).
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Ari. 60 - l)eixar de oritniiar dados híticos. I1enIeos e
científicos que dão base i publicidade:

Pena Detenção de uni a seis meses ou multa.

Art. 70 -1 n1prcar. na reparação de produtos, peça ou
componentes (te reposição usados. sem auturi/ação do
consumidor:

Pena Detenção de Ir's meses a um ano e multa-

Ari. 71 - t 'tili,ar. tia cobrança de díidas. de ameaça.
coação. eimstlan1iniento físico ou nioral, afirmações fal-
sa , i 11(1 irrel iS ou eticaitoSas ou de qualquer ou Iro proce-
iliiiienloque exponha oconsuniidor. injuslili-cadamcn[e. a
ridículo ou inierfi ia com seu trabalho. (te'Lanso OU lazer:

Pena -- Detenção de ires meses a uni ano e multa.

Art. 72 - Impedir ou dificultar o acesso do consumi-
dor às iii lormações que sobre ele constem em cadastros,
banco de dados, fichas e reoistros:

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

Au. 7 - Deixar de corrigir itnediatamente informaçãc
bre consumidor ei nstan te de cadastro, banco de (lado.",

hclias ou re g istros que sabe ou deveria saber ser inexata:

Pena - Detenção de uni a seis meses ou multa.

,-\ rt. 74 -- Deixar de cri( recar ao consumidor o termo d
garantia adequadamente preenchido e com espeeiheaçãc
clara de seu conteúdo:



Art. 75 - Quem. de qualquer forma, concorrer para os
crimes referidos neste código. incide nas penas a esses
cominadas na medida 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-
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 em época de grave crise econômi-
ca ou por ocasião de calamidade:

II - 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 cio operações que envolvam ali-
mentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou
serviços essenciais.

Art. 77 - A penapecuniária prevista nesta seção será
fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máxi-



iiio de dia,,  de duraçãoraçã da penaa pri % ali a da liberdade
comi nada ao crime. Na i ndi v id uai iiaçãt desta imdta, 0) mi

ohservara o disposto 110 ari. (0. § 1 - do Cõdigo Penal.

Art. 75 - Além das penas pri atm\ as de liberdade e
de multa. podem ser impostas. cuiiiulativa ou
alternadamente. observado o disposto nos aris. 44 a 47,
1  (odico Penal:

- a interdição temiipor:iria de direitos:

II - a publicação ciii áro1àos de eomiiunmcaçao de grande
eirctilaçào ou audiemicia. às CXCflSiiS do condenado. de
noticia  dtrc os latos e a condenação:

III — a prestação de ,cr\ iço ,, à comunidade.

Ari. 79- ( ) valor da fiança. nas infrações de que traia
este códi g o, será lixado pelo juiz ou pela autoridade que
presidir o inquérito, entre cciii e duicntas mil 'e/es o)

valor do Rônims do Tesouro Nacional ( RIN ). ou indmce
equi alente que venha a substmt uí-lo.

Pará ra lo á ii ico — Se assi mii recomendara situação eco-
nôniiea tio indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduiida até a metade do seu alor iníninio:

h) aumentada pelo juil até iiiic

;\rt. () - No processo) penal atinente aos crimes pre-
\ 15105 neste códi g o. k'iii como ii outros crimes e contra-
vemiçoes que eiivol ziiii telaçoes de consumilio. poderão mii-
io'rvir. o'ofllo isxisionie', do \linisiério Publico, os Iceiti-



mados indicados no art. 82. incisos III e IV. aos quais tam-
bém é facultado propor ação penal subsidiária, se a de-
núncia nâ() for oferecida no prazo legal.

1TfUL() 111
Da Defesa do Consumidoridor e tu J uíio

CAPÍTULO 1

Di sposições Gerais

Art. 8 1 - A defesa dos interesses e direitos dos con-
sumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo indi-
vidualmente ou a título coletivo.

Parágrafo único - A defesa coletiva será exercida quan-
do se tratar (te:

- interesses ou direitos difusos, assim entendi-
dos. para efeitos deste código, os transindividuais. de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato:

II - interesses ou direitos coletivos, assim enten-
didos. para eleitos deste código, os transindividuais.
de natureza indivisível, de que seja titular grupo, cate-
goria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a
parte contrária por uma relação jurídica base:

III - interesses ou direitos individuais homogêne-
os, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
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Ari. M2 - Para os fins do ari. 8 1. parágrafo único.
são tenti ma(los coneorrenteiflente:

- o PSlinisteIi() Público:

II a Uniro. os lstados. OS Municípios e o l)istri-
lo Federal

III - as entidades e órgãos da Administração Pá-
Nica, direta ou indireta, ainda que sem personalidade
jurídica. especificamente destinados à defesa dos in-
teresses e direimos proieidos por este codio:

IV - as associações !e!alniente constituídas há
pelo menos um ano e que incluam entre seus fins
instItucionais a defesa dos Interesses e direitos pro-
tegido ,, por este código, dispensada a au iori iaç
assemhlear.

§ 1 - ( ) requisito da pru-constItuiçã() pode sem
dispensado pelo uit, nas ações previstas nos arts. 9!
semi U i ntes. quando haja inani fes(i iii temesse soe ia! cv ide ii-
ciado pela dimensão ou caracteristica do dano, ou pel
me evâneta do bem j urídico a ser po )iegido.

§2 - (Vetado).

§ 3 - (Velador.

Ari 3 - Para a defesa dos direitos e interesses protegi-
dos por este códi go sO alinissíveis todas as espcles tk
ações capa/es de propiciar sua adequada e efetia tutela.

Parácrato Liniel 1 (Velado).



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 pro-
vidências que assegurem o resultado prático equiva-
lente ao do adi inpleme nto.

§ 1 - A conversão da obrigação em perdas e danos
somente será admissível se por elas Optar o autor ou se
impossível a tutela especifica ou a obtenção do resultado
prático correspondente.

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

§ 3° - Sendo relevante o fundamento da demanda e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento
final, é lícito ao juiz concedera tutela liminarmente ou após
justificação prévia, citado o réu.

§ 4 - () juiz poderá, na hipótese do § 3 ou na senten-
ça, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido
do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação,
lixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5 - Para a tutela específica ou para a obtenção do
resultado prático equivalente, poderá o jui, deterniinar as
medidas necessárias, tais como busca e apleensão, reino-
ção de coisas e pessoas, desfuzimento de obra, impedimen-
to de atividade nociva, além de requisição de furça policial.

Art. 85— (Vetado).

Art. 96— (Vetado).



Art. 7 - Na-., ações eoh,itvas de que traia este eótlio
no haverá adianianiento de custas. emolumentos, 1 u n ni-
rios periciais e quaisquer outras despesas. nem condena
çio da ass eiaçãu autora. salv compru vada má- l. em h
norarR)s de adv gto.s. custas e despesas processuais.

Parágrafo único Um caso de iitiáneta de md-k. a
iaassocção autora e os diretores responsáveis pela

propositura da ação serão solidariantenle condenados em
honorários advoeatíeios e ao ckeuplui das custas. sempre-
juízo da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 8 - Na hipótese do art. 13. parágralo unieo deste
eusIi. a ação de regresso podei á sei amuada em proces-
so autônomo. lacuitada a possibilidade de prosseguir-se
nos mesmos autos, vedada a denuuiciaçãt> da lide.

\rt.	) - (Veiado).

Ar[. 90 - ApI i caiu-se as ções prev istas teste título as
normas do (0(1010 de Pit)cCss0 Civil e tia lei n 7,347. de
24 de julho de 195. inclusive no que respeita ao inquuSrito
civil, naquilo que não contrariar suas disposições.

('APÍ1'UIÁ) ti

i)as Ações Coletivas pata a I)elesa de Interesses
mdiv iiluats H tni 011u1e05

Au. 91 ( )s leuntuinados de que trata o art. 82 poderão
propor. em nome pIprit) e no interesse das vítititas ou
seus sucessores. açfio civil coletiva de responsabilidade



pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o
disposto nos articos 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 Fede-
ral, é competente para a causa a justiça local:

- no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o
dano, quando de âmbito local;

li - no Foro cia Capital do Estado ou no do Distrito
Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional,
aplicando-se as regias do Código de Processo Civil aos
casos de con1petncia concorrente.

Ari. 94 - Proposta a ação. será publicado edital no
órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir
no processo corno litisconsortes. sem prejuízo de ampla
divulgação pelos meios de comunicação social por parte
dos órgãos de defesa do consumidor.

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

Ar!. 96—(Vetado).

Art. 97 —A liquidação e a execução de sentença pode-
rão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim
como pelos legitimados de (RIC trata o ari. 82.
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Parirafo único. (Velado).

9M - A execução pudera %er coletiva, sendo pro-
movida pelos chiados de que trata o ari. Y,2, abrangeu-
do as iii riaseuja'. in eniiações já tr.erctn sido fixadas ciii
sentença de litjuidaçao. sem preltií/O cio juliamento de
Outras CXCCUÇÕCS.

§ 1 - A execuçio coletia lar-se-a corri base em Certi-
dão das sentenças de liquidação. (Ia qual (Ie\era constar a
ocoriencra Ou nau do triinsito cm julgado.

§2 - É cOui)etentC plta .1 eXCCUÇO ojuÍlO:

da liq ci idação da se ri tença OU cia aÇão ei rude n ali r ia.
rio caso de execução i irdk idual:

da ação e de toria. quando co ileti vii a execução.

Ai 1. 99 - Em caso de concurso de cre(Iitos oler iTelites de
condenação prevista na  cru. 7.347. de 24 de julho de 1985. e
de iirdenu,açxs pelos prejuíios individuais resu liames d
niesiflo) eVCnI( 1 danos i. estas terão prelerencia no pagamento,

Pariígralor único - Para efeito do disposto neste arti-
go . a cl est tu ação da riu p rui a iic ia recolhidaida aoi fundo criado
pela lei ri 7. 47. de 24 de itilho de 1985, ficara sustirda
enquanto) pendenles de decisão o dc segundo grau as aço es
de indeiiiiação pelo,, danos individuais. salvo ria hipotese

pairiiumo dor oleedorr SLi rntnileslarrre;ite suficiente
para responder pela riitegralidade das dís idas.

Ari. l()O-- Decorrido o pra/ode uni ano sem habilita-
ção de interessados em número compatível corri a Lra,,
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dade cio dano, poderão os legitimados do art. 82 promover
a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único - O produto da indenização devi-
da reverterá para o fundo criado pela Lei n; 7.347. de
24 de julho de 1985.

CAPÍTULO III
Das Ações de Responsabilidade do 1 ornecedor de

Produtos e Serviços
Art. 101 - Na ação de responsabilidade civil do for-

necedor de produtos e serviços, sem prejuízo do dis-
posto nos capítulos 1 e II deste título, serão observadas
as seguintes normas:

- a ação pode ser proposta no domicílio do autor:
II - o réu que houver contratado seguro de respon-

sabilidade poderá chamar ao processo o segurador. ve-
dada a integração do conuaditórmo pelo Instituto de Res-
seguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos termos do art.
8() do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido
declarado falido, o síndico será intimado a informar a exis-
tência de seguro de responsabilidade, facultando-se. em
caso afirmativo, o ajui ,.amento de ação de indenização
diretamente contra o segurador. vedada a denunciação
da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensa-
do o 1 itiscoilsórcio obrigatório com este.
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Ari. 102 Os lecitini (1(15 1 agir na turma (leste códi-
go pudei'1() j)iOpOI aÇi() 'i indo eoiiipehi () Poder PúhIi
CO e011lI)eteflte a proibir. Cfll todo o lerril rio nacional,
pro(luço, divuIgaÇiI). distrihuiçto ou venda, ou a deter-minar  

a alteração na e nposiçio. estrutura. hrnuIa or
ilCondicIt)ilaIilenI() de produto, cupo uso (>ti ('e-
guiar se revele noeio ou perio'o siitide pública e
iflLOIUIIii(htde pessoal.

§ 1	'vetado).

§2 - (Vetado).

c,PíTUI .o iv

Da (' sa .1 ii l ad a

Art. 103 Nas ações coletivas de que trata este C( . xii-
12(. a sentença tari coisa julgada:

1 'riÜ wnhie. exceto se o pedido for julgado mi-
procedente l'(Or illSLiIiCiCiit.Id (te pro~ liipotese cmii mltm(
qualquer legitiiiiuk' poderá inienlar outra açüo, eorm
i(lefltico lundamimento. alendo-se de nova prova, na lii-
ptcsc do i°	pargraío único do ar. 8, 1

II -. ulí,'u pIn(., umas ltmmtatlatuente ao t'upo. cate
culta ou e1~ saRo improcedencia por insufmcinei
de pro' as. nu termos do inciso anterior, quando S(
tratar da hipmese prevista no inciso II do parira1
único do ari. 8!:



III - erga unhiles, apenas no caso de procedência do
pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucesso-
res, na hipótese do inciso III do pará grafo único do art. 81

§ 1 -- os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos
1 e li não prejudicarão interesses e direitos individuais dos
integrantes da coletividade, do grupo. categoria ou clae.

§ 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.

§ 30 - Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art.
ló, 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 solridos, propostas individualmente
OU na í)rina prevista neste código. mas, se procedente o
pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que
poderão proceder à liquidação e à execução. nos termos
dos arts. 96 a 99.

§ 4° - Aplica-se o disposto no parágralo anterior à
sentença penal condenatória.

Art. 104 - As ações coletivas, previstas nos incisos 1
e II e no parágrafo único do art. 81, não induzem
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da
coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os
incisos 11 e III do artigo anterior não beneficiarão os auto-
res das ações individuais, se não for requerida sua sus-
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pensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência iii»
au t s do ajui tame ii to da ação coletiva.

'FÍ'I'UI .01V

Do Sjsieint Nacional de 1 )clesa do (otisuinidor
Art. 105 - lnterani o Sistema Nacional de i)eles.

do Consumidor - SNI)C -. os óreàos lederais. estadu-
ais. do Distrito l:ederal e municipais e a', entidade'
privadas de defesa do consumidor.

Art. 106 - () Departamento de Proteção e I)efes
do Consumidor. da Secretaria de Direito ctiãmic
(Mi). ou ieão federal que venha a substitui-lov é or-

anismo de coordenação da política do Sistema Naci
onal de Defesa do ('onsumidor. cabendo-lhe:

- plane ar. elaborar, propor. coordenar e execu-
tar a política nacional de proteção ao consumidor;

II - receber, analisar. aaliar e encaminhar con-
sultas. denúncias ou suiestõeS apresentadas po
entidades repre se ntzit i vas ou pessoas iuódwas di
direito público ou pri ado

III -- prestar aos consumidores orientação periuia
nente sobre seus direitos e aramitias:

IV - informar. conscienti/ar e iiuoti' ar o eonsu
niidor .uUa\s dos diicrcTulis meios de comunicação



V -sol i ci (ar  à polícia judiciária a instauração dein-
qurito policial para a apreciação de de  tio 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
associações de fornecedores ou sindicatos de categoria
econômica podem regular, por convenção escrita, relações
de consumo que tenham por objeto estabelecer condições
relativas ao preço. à qualidade, à quantidade, à garantia e
características de produtos e serviços, bem corno à recla-
mação e composição do conflito de consumo.

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

§ 2 - A convenção somente obrigará os filiados às
entidades signatárias.

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

Ari. 108—(Vetado).
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TÍTULO VI

I)isposiçães linais

i\ii. 101) -(Velado).

Ari. 110 - t\crccente-,se o si.,izuinte inciso IV ao ari
daLei ti 7.347. de 23 de julho de 1985:

"IV - a qualquer outro interesse difuso OU coletivo

Au. III -- ( ) inciso lido art. 5 da Lei n'7347, dc 24 di.
Inibo de 1985. passa a ter a seguinte redação:

inclua, entre suas finalidades institucionais.
proteção ao fflCi() ambiente, ao ci ,nsu o id ir. a pzttri mim tu
iurtistico. esktieo. Iiist,rico, turístico e pamsagktico. ou
qualquer outro interesse difuso ou culetivo''.

Ari. 112 - () § 3 do art. 5 da 1 ei n 7.347. de 24 dk
Julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

" 3 - Lm caso de de'asuc'ncia infundada ou abandu
ni da ação por associação lciitiiiiada. o Ministério Públi-
co ou outro leitituiado assuinurí a títularidade ativa".

Art. 113 - Acrescente-se os seu!uintes § 4 5 e	au
art. 5" da Lei ri. 7.347. de 24 de julho de 1985:

' 4 - ( ) requisito da pré-constuluiça() poderá sei
dispensado elo jui/. quando haja manifesto intcressc
si me tal evidenciado pela dimensão (> u característica do dano.
ou pela relc áncia do bem jurídico a ser protegido.

§ 5 - Admitir-se-á o ltiisconsárcio facultativo entri.
os Mmnisicrios Públicos da União, do l)istrito Federal c



dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que
cuida esta lei.

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

Art. 1 14—Oart. l5da Lei ri" 7.347.dc24dejulhode
1985, passa a ter a seguinte redação:

"Art. IS - I)ecorridos sessenta dias do trânsito cm tul-
gado da sentença condenatória. sem que a associação au-
tora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério
Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados".

Art. liS - Suprima-se o (a/):t do art. 17 cia Lei n
7.347. de 24 de julho de 1985, passando o parágrafo único
a constituir o capta, com a seguinte redação:

"Art. 17 - Em caso de litigância de má-fé. a danos".

Art. 116— Dê-se a seguinte redação ao art. 18 da Lei
n'7.347. de 24 de julho de 1985:

"Art. 18— Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos. honorários peri-
ciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da
associação autora, saRo comprovada riiá-1, em hono-
rários de advogado, custas e despesas processuais".

Art. 117 - Acrescente-se à Lei n° 7.347. de 24 de
julho de 1985,  o seguinte dispositivo, renumerando-
se os seguintes:
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"J\rl. 21 - Aplicam-se t defesa dos direitos e mie
resses di litscis.e t)Ie(i\ os e individuais, nu que lor eu
bísel. os (Itspositi\ os do íiiulo Ul da Lei que instiluil
o Código de E)etea do Consumidor - .

Ari 1 1 - Este edieo entrará em \ i - or dentro d
cento e oitenta dias a contar de sua publicação.

Ari. 119 Revo!am-se as (lIsposiçies em eontrric

Brasília. 1 1 de setembro de 1	169 da 1 ndepen
dnc ia e 102 da Repúbi eu.

FERNANDO COLLOI
Bernardo ('abra

Zélia M. ('ardoso de MeIh

( )/ires SiIv

Henrique 1Iar2reave



ÍNDICE TEiÁ'flC0 1)0 cÓDI(;() DE DEFESA
IX) ('ONSU\IIIX)R

A
A

Publicidade coganosa
(ali. 37. §	1°. 2° e 3°)
ABUSO 1)0 DIREITO
- Con',uiuidor (ar). 28
- Personalidade jurídica
(art. 28)
AÇÃO COLETIVA
- Ajui/amenio (ait. 104)
- Coka julgada (ar) 103)
- Danos individuais (ar). 91)
- Defesa em juizo (ali. 81. 1 a III)
- Despesas processuais (ar). 87,
parágrafo único)
- Divulgação (art. 1)4)
- Honorários (art. 1(7,
parágrafo único)
- Legitimidade (ari. 91)

Litispendéncia (ar). 104)
- Má-fé (ali. 87. parágrafo Único)
- Prazos (art. 104)
- Publicação (Iri. 04)

I(c,1)oi)',.thllidad	(ali. O)
AÇÃO i». INDENIZAÇÃO

Danos pessoais (ar). 103. § 3'
- Denunciação (1(1 lide (ar). 101. II)
- Gravidade do dano (ar). 100.
parágrafo único

Improcedência do pedido
(ar). 103. § 2°)
- Litiseonsórcio obrigatório
(ar). 101, II, e ar). 103. § 2°)
- Pendência (ar). 99,
parágrafo único)
- Prazos (ali. 99. parágrafo único.
e ali. 1(X))
- Responsabilidade (ali. 99.
parágrafo Único)
- Semtio (ar) 101. II)
AÇÃO I)I RI:(;REss()
- Denunciação da lide (ar). 88)
- I'roce.o aulonomo (ar). 1(8)
AÇÃO [)O\lI(1l.IAR
- Senieiiça (Zoi(ai	 101. li)
AÇÃO INDIVIDUAL
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AÇÃO ) II I)I(I•L
Ieiiileiit_i.i tu 1	•).

(Ã() PROPOSTA
-	1 tlillltiititIi	au

l'oultr 1iuhl u.., ui tari. 102)
\Ç() PLIRI,I('A

1 )ctesa	li ( 'utiiuiuuujtlu tu 1

S2. 1 a I\.	4
A(1:ss() À 1\FoR\I.tÇ..O
- (_tihusiuut dc t
kiridanKniatIa, liii. II. §* 1" e 24

Catuuis (ali. 4.	1" tu ' 54

Dados su ubre prt)ul ul os uni
III.	ui	ui	li.	li 2

1 uuedi tucutu	s	til

AGRAVAN- FEIS DOS
(RI.It'S 1 lI'III(AI)OS

( ' itt uiltI.uitu_u	tu	71. 1 e III

1)auu&s	uru	(u. II)

Ilicitude lan. 7(t. III)
Pru udutu is ou seuv iços

essenciais (alt. 7. V
Seu um público ian 76. 1\,

.11I1.A\1EN'I'() I)	Ç.()
ai 1	'17

.IIIZ-tMENT() 1)1: CAUSA
Muuuktuiu m 1 tuí(-n,.0 (ali 51,	-li

.-U.II.AÇ () I'II)( (1 RI \
1 'iliuut a e Su'uui,i L ..irt	S_ 1

-XMOSTRA (;RÁ'IIs
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5u)	puiu iItu	miei'
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is	til	II
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1)1' NORM S TÉCNICItS
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c

CADUCIDADE
- Direito  de ree II mar (ali. 26.
1. II. §1')

CASSAÇÃO I)I' CONCESSÃO

- Serviço público imi. 59. § 1' e
CLAREZA

Informaçãorinação a consumidor
(ar)	6''. III
('LÁust;I,As AIUSI'sÂS
- u)ul,anEnio dc tçs ,ul SI	4")

- Aibitrage:n (ai-I. SI Vil)
- Benfeitorias (art. 51, XVI)
- Cancelamento de contrato
(ar). 5!. XI)
- Cobrança (art. 5 1 . XII)
- Defesa ao Sistema Jurídico
(ai-[. 5 1. § 1". II

Indenização (art. SI. 1, XVI)
- Inversão do ônus da prova
(ali. SI. VI)
- Nature/a do contrato (art.
51. § 1". II. III)
- Nulidade (ar). SI, I a XVI. § 2°)
- Ônus excessivo (ar). 51, § 2°)
- Outorga de crédito (ali. 52)

- Quantia paga (ali. SI. II)
- Representação (art. 51. VIII)
- Restrições contratuais (ali.
SI. § 1'. II)

Variação de preço (ali. 51. X)
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
• Interpretação (ar). 47)

COBRANÇA DE 1)IB1'ros
Cobrança indes ida

(ar). 42, parágrafo único)
('onst ran gi uldnto (art. 42)
I'mieção ao ciedito (ali. 43. § 50)

COISA JUI.(;AI)A
Açôes coletivas

(ati. 103. 1 a M. § 10)

- Ações de indcniiação (ali.
103. § 3°(
- Coletividade (ar). 103, § 10)

- Improcedência do pedido
(ali. 103. § 21
COMPRA E VENDA
- (uiisórcios (ali. 53, § 20

Itnós eis (art. 53)
- Produto alienado (ali. 53)
CO\1 ITNIC.kÇÃO
PUBLICITÁRIA

()!lus da inova (ar( 38)
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lANcL\II;NT()

-	Il)lllipIellleilt(l (ari	S2
N1uI1a' iarI 52.	1

- NllIli*.ro de prstaçe
S2 1V

Ia.'i	k	llr'' i,iii	 '2. II. 111)
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Nill)l,t dom wU 8 V
—I vela CIVALU vM S IU r c

CONCORRÊNCIAS E
N ( ) R	5

1 1 111,w. I.'.ilIO' Q 1
I(ILl ai	IFI

CON I)I( I05 M
llli.J	ilNI\a	ari.	9. Ii

(ONI)Iç()I;s I)I
PAGANIENTO

(ii çalllelll	l e I	lrl - .0
('O N só R (' OS
- ( ' nlpl;l e	cliil.l lari. 5.
- Prcjuit' ,lrt si k 2"

\'anl a(1c1n cC011õlliiea
(ali S,
('ONSI'\lIDOR

a III kli'lilaÇfio de ca(h,llll

-AIicraçiu de dados ciii cada.sirc
iart 43,	3')

\t.fldiiilefltu lan	1")
Llft'/l li LS 11111 il	aii. ('.I II

hr.lnça de dehlo (ali. 42
olicelili (ali 21

' IISIOS adicionai ,, (ali. 20.
Danos (au. 6°. VI])
DL-1e-eu CIO ((li/lI (tIl KI. 1 a III
1 )ilcutos Mios (anis 6" e
1d lleaçll liii 6''. II
1 (flhiIl(ILIÇ'tl 1	2°.

11111111. e ali. 20
- Exccu.i( de ,scr% lçOs coou
orç:lullenlo ari .30. VI)

E.'.iguhlildadc (ali	0 e ali.
21). 1. II e 111)

1 llsuaulaçlJ dc inquérito (ali
26,	2'. III)
- Lhcrda&k' de escolha ali. 6". lii

Meulsagein pulhlucllana (ali. 2)
- Noeiudade um 60 O

1 )bni auulledaule 1 ali. lo
I'crleullosldadc (ali. 6'. 1. e

:uuls 5° • 0' e lOi,
I'csso,u lLindica (art. 21.	5°)
PraIle,l abusiva (ali. 19)
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- Prazos para reclamação (arts.
26 e 27)
-- Prejuízos (ari. 28, § 5")
- Preservação de direitos (art.
55.* 10)

- Produtos e sers iços art. 30,

1°c 2°)
- Proteção administrativa (art.
6°. VII)
- Proteção ao crédito (an. 43, § 4")
- Proteção jurídica (ari. 6".
VII, e ali. 8°)
- Proteção técnica (ali. 6". Vil)
- Publicidade (art. 36 e au. 78. II)
- Publicidade enganosa (art. 6°. IV)

Reclamação (ali. 26. 1. II. § 0)
- Reparação de danos (ali. 7°.
parágrafo único)

Responsabilidade (ali. 26. 1.
II. §1°)
- Segurança (ali. 8°. e ali. 14. §
1'. 1 a III)
- Tratados ou convenções
internacionais (art. 71
- Vantagem (ali .39. V)
- Vícios de finalidade  (ali. 20)
CONSTRANGIMENTO
- Cohiutça de debito (aris. 42 e 7 11

CONTRAPROPAGANDA
Publicidadeengivas.a (art. (). § 1°)
Responsabilidade (art. 60. § 10)

CONTRATO DE ADESÃO
('(áusi la nsolu(ona (ali. 54. § 2'')
Conceito (art. 54)

- Inseno de cláusula (MI. 54. § lo)
Limitação de dirnito (ali. 54. § 4")

CONTRATOS
Consumidor (ali. 6". II. V

- Direito de arrependimento
(art. 49. parágrafo Único)
-• Exoneração contratual (ali. 24)
- Garantias (art. 24)
CONTRAVENÇÕES
- Denúncia (ali 800)
CONVENÇÕES

INTERNACIONAIS
Consumidor (ali. 7°)

CORREÇÃO NIONETÁRIA
- Coblança de débitos (ali. 41.
parágrafo Único)
- I)esisincia contratual (art.
49, parágrafo único)
- Devolução (ali, 19. IV(
- Fornecedores )art. 41(
- Rescisão de contraio (alt. 35. III)
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DIREITO L)F: RECLAI1AR
(_'iIL!cllIa(Ic	ari. 26,1,li.

I)IRHT() PRIVADO
I'c	ia jurídica iart. 106. II)

I)IRI1T() PL'BIi('()
Pessoas jurídicas 4 ali 106. III)

DIREITOS
('oii.umklor ( ao. &. VIII. e an. 7"
Pr;ii ca. ahu,i as ali 39. Vil

I)IRI:I'ros INDIVIDUAIS
('oI')jicI,tde (ar). 104. § Ii

DISCRIMINAÇÃO
I'uI)lIeidI(Ie (ali. 37. § I)

I)ISI'ONIBII.Il)AI)E 1W
ES'F()Qtl'
- Práticas abu'.isas (art 39. II
I)ISI'OSIÇÕI'S (;I:R.IS

( 011sLlIllt(IOl tal(. 29

E
EDITAIS

Divulgação (ar). 04)
FI..E%AÇÃ() 1)1' l'RI'(,'OS
- Práticas abUSl a'. (au 3 1) IX, X)
ENTREGA DE PROIM"ro
- Práticas ahusjas (ar). 39. III)

ERGA OMNI'S
Irisilicicuicli	Ie	iti\ IS (IFI.

04. 1. III)
ERRO 1)1: INFORMAÇÃO
- ( 'orieçiI) (ai) 7
EXECUÇÃO 1W SENTENÇA
- l.einuiuiuidade (ari 07 e ar).

	

OS. §	1 e 20. 1 e	II
ExECUÇ.-O DE SFR\1ÇOS

('ouisuniidor (art. (9, VI)
EXIGÊNCIAS LEGAIS

	l'i.ii as ,ihusuvas	Lii. 39, V
I:x(r.F:R..çÃo 1)1'
('ONFRVI'O

1 rilceedllr (art. 24)
- ( araili ia'. (art. 21

F
FABRICANTE

	

- I)aruis (ar). 25. §	l e 2°)
- Iinportaço (ar). 32)
- Indenização (ar). 25)
- Peças de reposição (art. 32)
- Produtos e Serviços (art. 25.
§ 2", e ar). 32)
- Responsabilidade (ali. 25. §*
1" e 2°)
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FI..%NÇA

I'ttiiiiç

FNC.-I.IZ X çÀo 1)1:
PRIÇ0S
- I lei l ' L	L.l'. IÇOS (ali. 1 U6. \ II
}ORlCII)0RES
- (oneil	ao

- Condiç ' & pilgail ICIIIL	Lii li

Correção tilolietal ia (ali. 4 1 1

- N'lão de-Obra (ari. 40
Noet idade arti,. t)" e 1 0 ^

- ( )rçaiiicnio rc tu (ali 41

Perieulosidadc lati'.. 9" e Iii

- I'rãtieas abusiva'. (ali - (9, 1 a
XII. pai'agrat'o (111110)

- Pre'.iação de ser'. iço'. lart. 4
- Produto lan	5. Iii
-- Prxlutos de consumo lati. 1K

- PrlftIltI(lS C '.t'tViÇ(i'. (arl.I
1'. 2' e 1 . ali	4 C

paráe tifo único)
Publicidade ali'.. 1 9 e 20.a ri

3 5 . 1. e ari 36. jar;tgrat un li - o 1

\'liios de í'inalid.ide 1 .111 21
(e iii.tlli il(,iili	.lÍ(	1)

I0RNI:(I:Ix)R I1I:I)IVl'()
Pra,.os de \(lIid,t(le )irt. 1K.

1.''.	1	Iii

}I '.liit -. o '.'.ioi,i (.111	1K.	"1

G

'1 11.'. ii l i i	ai 1

GARANTIA ('OXTRVFI AI.

0a11. SI 1,
1)111..

GRUPOS SOCIET . RIO'.,
is a ('iii ((;IiIes (ar;	2K.

2 a '

H
II ( ) NO) R A RIOS
- .\'.úi .oletisa (alt 1;7,

Pili icrat.	1111110)

1 icspcsas proeessuats 1
(era (ii 11111 Cl )

1
Repisiç4ii de peças lati 21	

INI I'I	'l'l;( IA 1)0
- Re1 .ienl;uile1. ;iutí'nolrus lan 4	11 1- * 1)11)0

Re'.ponsabiIidad (ali'.. 14 e IK)	.Nção te i lide til ,açào (iii
'l'aIx'laiti'nl(i de pleços Lati. 11)	III).	.- 1
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- Insuficiência de pros as (ali.	parágrafo único)
1)	 - Omissão (ali. 63.

Littsconsorte', ai(. 103. * 2°)	- Omissão (te infortitação (art.
INCOMPATIBILIDADE

- ('hiusulas hust as (ar). SI IV)
INI)lN1'/.AÇÀ()

Benfeitorias (ar). 51. XVI)
- Danos (ar). 25. §* 1" e 2°)

Perdas e danos (ar). 84. * 2"
- Produtos e serviços (ali. 25)
- Responsabilidade (art. 25.

1' e 2°)
INEFICÁCIA

- (o,lCesslo (te tutela (ar). M. § 3")
INFORMAÇÃO

I'latiLa'. abusisas (ali. 39. VII
INFRAÇÕES PENAIS

Ai.zlavalltes tipificados (ar) 76)
- Culpabilidade (ali. 63. § 2",
e ar). 75)
- Execução de serviços (ar). 65.
parágrafo único)
- Fiança (ar). 79)

Inquérito (art. 79)
- Interdição (ari. 78. 1)
- Multas (arts. 77 e 78)
- \oeustdade (ar). 64.

66.( l°e2°)
- Penalidade (art. 63, §* 1° e
2°, e aris. 77 e 78)
- Relações de consumo (ali. 6))
INQUÉRITO
- Fiança (ali 79)
INQUÉRITO ('IV!!.
- Dis ) lsIções (alt. 94))

INQUÉRITO POLUI -U,
- É .ciisl.tçio s i gente (au	106. Vi
ISI,-U RU,'i() 1)E
INQUÉRITO

(	llstlTl)l(lor (ali 26. § 2''. III)
INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
- lnlpuoLedltcia art. 103. 1
INTERESSI'; 1)0
('ON SE \l 11)0k
- Inloritiaçôesin (aO 55, § 4°)
- ()rg'ios c(l,llp.'telOcs )art.
106. VII
INTERESSES INI)I VII)L AIS
H OM o; N E ( )S

Plibi icaç5o de edital (ar). 94)
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[;itl,I	thu	;	111

it I;RI'RFT.\çio
(LrI 47

INN iisÀo 1)1: ÔNLs
( I.tiitiLi	,llLI.L\	SI.

II S1IÇ\ FIt)I'RAI.
(oIl1I'cl,n1l:l tali. .lS. Iii

•JtSi'IÇA IÁ)C.I
( OIl1pclt_ltt II	LI	') .

I.F:(;lsLç.) VIGi:n.
ii cii	ll 1	1	(. \

IIBI:RI)..\I)F 1)1; IS('OI.IIi
.tF1IlLliLI	LII W. ii

i.iiiii;s Q1 AN -ITIATIN OS

I'i tI	IIttI.l'ç	III	().	1
LIQUIDAÇÃO 1)1; I)IBII ( )S

ILl}ç:	&Iu' ItIltt lati	52.

I.IQI II) AÇ\() I)t
sI:\l iç

1 .ttltitittIatIc 4 dli	9	IrI
IS. §	1	2. 1. III

M
1i()-I)I.OBRA
1' rlte1dctrcs 1 LII. .1(ii

	

IsalIlenIlt	Ilti	. 111.	II

ItI)II)A
- (	utpIeicciiiaç4ti art.	L)

-	e . l s ltsII l IIutI.Ldc (dli.	.). § 24
\II1)II)AS PRO( i:ssi '.-is
- \IIILLItnL	IIII)IILt	tIl	I(W. VI)
\II;RUAI)() 1,1: (OSSL\t()
- iLSC.III/,.L5.L	(dli	1')

I'I.LlL. .L .Ih(Ll	L'	a)	19 VIM
MINISTÉRIO Pt' lii .I(.()

A;tLi/alnenk' da ação (ali. 92)
AjuizaIIlcnilt de causa (ali.

SI. § 4)
Atribuição (ai( 106. VI)

I)cndIIcia lart (94)

- FIsLaIIIaÇLI lati 921

\-lctljda,	IX	IIdI (ali II t.	II

	

KtI(S('. tiL'	I)LI'.LllIltt (ali. 5(l)

\U)I)IIl(AÇ()
t XII. vIi:R\I.
- ( I.wsitIa	tfllíILIllals (111
I. XIII)

	

4 ' ttnlcudu (art	1, XIII)

Eu



\IUIIAS

- Montante (ar(. 57, parágrafo
único)
- Número de prestações (art.
52. § f0)

- Procedimento adm in isl rat 1 o
(arl. 57. parágrafo único)

N
NECOCIAÇÔES DAS
PARTES

- Orçamento ( art . 40. § 2°
NOCIVIDADE

- ( llumidor (ali. 6". 1
NORMAS I)E PROTEÇÃO E
DEFESA I)() ('ONSt'\IIIX)R
- Ctiaço (ali. V , e ali 56. 1 e XII)

o

OBRIGAÇÕES
- Oig(lls públicos (art. 22.
parágralo (Ifl co)
O II RI ( AÇÕES
CONTRATUAIS

Relações de consumo (ar)
9, VI. C ar). 46)

OFERTA
Aprcscntaçào (alt 31

ÔNUS
- omunicaão publicitária (ar). 38)
- Orçamentário prévio (ar). 40)
- Patrocinador (ar). 38)
- Produtos e serviços (ar). 38)

Re,pojiNabilidade (ali. 4)). * "(
ORÇAMENTO PRÉVIO

- Negociação uns Nurtes (alt.
4)). *	1°. 2°. 3°

ÓRGÃOS OFICIAIS
Scutn.'d(, industrial (ar). 55. § 4°)

ÓIu;Âos PÚBLICOS
obrigações (ar). 22. parágra-

lo único)
Prestação de serviço (ar). 22)
I'rogramas especiais (ar).

106. IX)
- Recursos financeiros (art.
06. IX)
Reparação de daliOS (art

22. paragralo 1)11 CO

P
PADRONIZAÇÃO
- Garantia contratual (ar). 50.
paragralui UflICO)

pAo;A M EN'I'()

- Produtos e sers IÇOS (ar). 39.
parágrafo Lintel))
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I'%( ;AIEVtO DE FIANÇA

-	.\uilieniI 4 Liii	714	PCL1 L1 i,IÍi)

Uflhi.ii,

IciItiço1	.111	j1(• (),Ir.,I

t'At RO( 1 A l)( ) R

ir)
))I' 141'P( )S1(À()

IhIir;c,;i1(	.11
IFl)f'NcI A

I'F;Rt)As i: DANOS

- 1 )e Íc'.ii do consti o id

Illitei)lt8Çii'	iii	'4.	2

87,
Ii LIII iIiilCIi

II

l'I'lRI (1 (IÁ)SI »Al)I:

( ,iiis(iflhid r ' . iii	o'. Ii

PISo
4 iIiIl)li.iIl1')iI,IÇài) (Liii	i. lii

lail. 17. * li

I'I'SSOA ,J(RÏI)iC..

Iii ii'ltil (iii \ id.	1,111	6	II

- 1 )ireiiii publico i ,iru	106, II

1,11 - 1	2.	2'' c

i'o)I)l:R P1 III .l('()

\d	(F(.i.I 1,1,1	1

 1((1

I'()i.I'II('A NA('IOSAi. DAS
RELAÇÕES i)F ('O )\S1 NIO

A'I'Lucnc;a (ufli.liL.i (,111	a

Acu,liincnl ii ( Liii - 4'')

1 . ccUçIiI (.111 :°. 1 a	4

Nccc'adadc (ali. .41

)Iij1'uio (aO. 4')

Poder Publico 1,111 s". 1 a \'

-	 iaui	.1''. 1-Vil!. c

l'R ATI( 'AS A RI si AS

(	itdicoi;i.oiii.'n(' , .ii•i

Cumprimento  dc	(ari
31), XII c paragrali iIfliC&ii

1 )ii'cilos do consugiiidir
Ir)	31) , \/ II)

1)1 spii iii	1 idadc do c'..tiiquc
alt	31), 1 Ii

'.lc .LÇ.i1 de prcçt) (Li El	9
X. X1

ln)rega de produto (ali 39. III)

Ixcci;ç'ti de 'eFE iço' lar.
(1) VI)
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Exigibilidade (art. 39. V
- Fornecedores (art. 39. 1
XI!, e parágrafo único)
- Informação  (art.39. Vil)
- Intermediação (art. 39. IX)
- Limites quantitativos
39. 1-XII e parágrato aBICO

- Mercado de Consumo ( art
39. VIII)
- Reajuste de preços )ui. 39. XI)

Usos e costumes (ali. 39, II)
Vantagem (art. 39. V. IX)

PRAZO
Caducidade (ar 26. 1. II. e

1", e ali. 27)
- Produtos e serviços (ali. 26.
1. II e § 1°)
-. Vício oculto (ali. 26, § 3")
PREÇOS
- Abatimento (ani. 19, 1, e ani.
20, III)
PREJUÍZOS
- Consórcio (ali. 53. § 2")
- Pessoa jurídica (ar). 28. § 50)
- Restituição (ar). 18, § 1". II,
e ali. 20, II)
I'RE.JI.IZOS INDIVIDUAIS

Indenização (ali 99.
parágrafo único)

P R ES(' RI (,'ÃO
l(epoi .lçu) de danos (ar(. 27)

l'R1.SI.Ç,.() DE
sj: VIÇOS

pNcos (ali. 22)
PR( )Cl'i)iN('IA 1)0
PEI)II)()

Dano.,  causados ali.
I'ROCI'I)IMEN'f()
A1)MIISl'RA'l'IV()

Cassação de alvará (ali. 59)
- Multas (aii. 57. panigml único)
- Penalidades (alis. 58 e 59)

Reinnkncia de tt)tas (ali. 59
Suspetisio atlnli tistrali'. a (w1. S9)

PROCESSO AUTÔNOMO
Ação de iegrcs,o (alt.

PROCESSO PINAI.
(fItirax enÇoes (ali
Denúncia (ali. 80)
\linislInio Público (art. 80)
Rcl,çes de COIISUIIIO (ali. 80)

l'RO)I)L''I'O
Conceito (art. 30, § lo)

Fornecedor (ali. 35. II)
- Publicidade (ali. 35. 1 e II)
- Substituição (ali. 19. III)

Vícios (te quantidade (ai 11h
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I'ROI)tIOS DE,	 I'erialidadc (aris. () e 7S)
(()NStI()	 i'i.j»,s (au. 26. 1.11 e	1')

1 »u ii edores (ar) 1	 52. 1
Impropriedade (ari.	 Is)ljols hheiuj s	. 14.
llLLde(LlaÇfLO lar). 20. * 2	I'uNculade laTi, 30)
Suihsliiuiiç.s	lii 1	 Publicidade enganosa (ali.

	

de qii.tLiIaIe (ali. 18)	7,	II

PRODUTOS F si:Rviçus	Qua1ktkk lan. 12. § 2"i
.\çdo Iiii.'iIi.it .ri )l1 b	Reposição de peças iari,
Apreseniç2o (ai) 3 (	21 e 70

Caducidade lar 26. 1. o.	1°)	Responsabilidade (ali. 12. * 1.
a III. ali. 13. 1 a III, e parígraiiCobrança de dís idas lan 71	iInlc, art. 4.	4.'iii. 23. ali 25.

- Concorrência (ar). 55)	1. e ar) 101. 10
('ufl))ii(1 de adesão ari 54.	- Rios (ali. 14)
("e i)	 Vício' de linalidade (art. 2:1)

Danos	14 e 27)	PRODUTOS IN \tt RI
1 )eI'esa do conusuniidou (ali.	)	( ' 10') liOnhi (ali	1
I.uri tece &Iores (ai-I.	24 e	agFai

	

3) parágral' 	I'ROI'I.Ç.\() U)
(ar;iflhias (alis. 2.1 e	(ONSI '\I 1 DOR
Indenização an 251	I)irein	e c;iraliiias lail ((1 111)

- liufonunações (ar). (4)	Isecuçã	ai') 106. li
- Não-responsabilidade (ali 12.	Procedimenio aduuiinisiraiis'o
§	. 1 a III. e ali. II. * 1° 1 e II)	ar)	57

Noi'iiias (ar), 101. 1 e III	I'ROlEÇA() ..() ('RII)IlO
- Nosas leenicas (ir). 14.	.1	(it'iauça de debito, ali 43.

(leria lati .31	 C

114



PUBLICAÇÃO DE EI)1l'Al.
(ali. 94

PUBLICIDADE

'oh UflIl (101 (art. 36)
)isc li 111) naÇão (ar). 37. § 2'

- Fabricante (ar). 33)

- Fornecedor (ar). 30 ar. 35,
L e art. 36, parágrafo único)
- 1 n veracidade (ar) 19)

Produto (ali. 35, 1. II)
- Produtos e seis iço'. (ar) .30 e
art. 36. parágrafo único)

Veiculação (ar). 36)

Venda por telefone (ar). 33)
VÍCIOS de finalidade (ar). 20)

PUBLICIDADE ENGANOSA
- Abu '.o (ar). 37. § 1". 2°c 3")
- ('onsti midor (art. W. IV)

- Contrapropaganda (art.
60. § 1°)
- Produtos e ser'.iços (ar). 37. § 3°)
- Proilioção (arts. 67. 68. e 69)

Q
QUANTIA I'A(;A

Cláusulas abusivas (ali. 51.  II)

lfi
REAJUSTE DE PREÇOS

l'r4lica abusiva (ali. 39. XI)
REDUÇÃO DE JUROS

LiL(uldaç2o de débito, (ar)
52. § 20)
REEM BOLSO POSTAI,

Pubi i e olade ar). 33)
RE(:ISTRO EM ('AR'fÓRl()

A'. si ICRIÇiJO de ti irnecedori''.
(ar), 107, §* "e 31

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

Gravidade (ar). 59)
RELAÇ(')ES DE CONSUMO
- Contravenções (ar). O)

lnlraç()es penais (ar) 61)
- Obi'igaç)cs cIIl1tiuuais (ali. 46)

Vínculos (anu 4, e ar). 84 e
parágrato'.
REPARAÇÕES 1)1; DANOS
- Órgãos públicos (ar). 22,
par igralo único)
REPOSIÇÃO DE PEÇAS

Produtos e serviços (art. 21)



\eC'I	ut-idi_• i	.ui S I. \'lIh
REI1IsI:NTA1'I;S

IS.() ni: COM RAI'()
Colic,.,to lnte(ari.i	til	', III

R :s I'O SA RI 1.11 )A I)I
(',niiiiiiiditl (tri	5.

paragralu ufliet

- Danos ali 1'.
- (1Uptt'	1)L'teIIl't(tS 1 alt, 25.
* 2 a Si

- ()iiti	ati. 4(1.
- Piod LII( IÇ e CrVlÇOS

)art. 23 e ali 25. * I e 21
\'iL'ltt de qwilid;ide 1.tti 2

s

AI)\tIIS'1'RA'I'I\AS
- ( 'tll'iIIItldiII 1 ari	56, 1 a
e piragli it uIiiet

1 )e ICa ti	i,t tiiitiudt 1 1 ai'i 5(t
- I"keaIiiaçit ali SS. § 1")

Ililer) Cilça	5).	2''
SE(RVI)() 1 \'I)i SiRIAI.
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(' IiUIIiiLIIF 1 alt	5")

SENTENÇA
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- RCSpi)ItSilhili(Iide (ali	11)1. II)
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TAXA DE .JUROS
- C tcessüo de financiamento
(ar). 52. ii e 111
- F1iiitas (art. 52. § 1°)
i'ERM() DE GARANTIA

Conteúdo (ai') 7))
TLT ELA ESPECÍFICA
- Medidas necessújia', (ar). 84. § 50)

U
USOS E COSTUMES

Práticas abusivas (art. 39, ii)

v

VALORES
( ' i ,rreçio uRinei ári t (ar). 19,

IV. e aut. 2)). ii)
VANTAGEM
- Consumidor )art. 39. V
vAN'I'A(;EM ECONÔMICA
- ('onsilreici (irt .53. § 2")
VENDA POR TELEFONE

Publicidade (ar). 33
VÍCIOS DE QUAl .1 I)Al)I;
- Fornecedores (aut 20)

Prazos (ar). 18, § 1", 1-111. e
§* 2" e 3°)

Produtos de consumo (ar), ) 8)
Produtos e serviços (ar). 23)
Responsabilidade lar). 23)

VÍCIOS DE QUANTIDADE
Procedimento admi nustratu -

i) (art . 58)
- Produto (ai-1 19)
vício OCULTO

('onsu inidor (ar). 26. § 30)
Praio (ar). 26. § 30)

VÍNCULOS
Relações de consumo (ar).

48. e art. 84 e parágrafos.
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