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O Código de Defesa do Consumidor completou,
em março de 2001, dez anos de vigência comemorada
em todo o território nacional. Os estabelecimentos de
ensino, as sedes dos poderes legislativos e mesmo a
população, nas vias públicas, celebraram a data
mediante a realização de significativos eventos, entre
eles seminários, palestras e feiras.

Ao mesmo tempo foram celebrados termos de
ajustamento entre fornecedores e consumidores e
propostas diversas ações judiciais, pelos Procons e
entidades civis, com o objetivo de corrigir distorções do
mercado, melhor adequando a conduta dos fornecedores
aos interesses da sociedade.

Poucas leis brasileiras são prestigiadas com
celebrações dessa natureza. O Código do Consumidor
não encontra par nem mesmo na Constituição da
República de 1998, que se tornou conhecida como
Constituição Cidadã, tamanho o leque de direitos e
garantias individuais por ela conferidos aos cidadãos
brasileiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais não pode ficar à margem desses acontecimentos.
Para não perder o bonde da história, interioriza suas
atividades, promove eventos para discussão dos graves
problemas que assolam o País, oferece as dependências
da sua sede para realização de eventos os mais diversos.
Ao mesmo tempo, reforça a atuação dos parlamentares
no Plenário, nas comissões técnicas e nas Comissões
Parlamentares de Inquérito, que apuram irregularidades
nos órgãos e entidades da administração pública.



Nesse contexto, é preponderante o trabalho da
Comissão de Defesa do Consumidor e, particularmente.
do Centro de Atendimento e Orientação ao Consumidor,
mais conhecido como Procon Assembléia, que
contabilizou, em 2000, mais de 50.000 atendimentos,
pessoalmente, por telefone, e-mail ou fax, contribuindo
para a harmonia entre os elos da cadeia de consumo.

Este manual insere-se entre as contribuições
prestadas pelo Poder Legislativo ao povo mineiro como
forma de difundir os direitos do consumidor, demonstrando
a disposição desta Casa em trabalhar para a melhoria da
qualidade de vida do povo mineiro.

Deputado Antônio Júlio
Presidente
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O advento de um código especialmente destinado
às relações de consumo marcou, há dez anos, o início de
uma nova era para o Direito brasileiro e o colocou entre os
mais avançados do mundo contemporâneo.

Nosso país está entre aqueles que resguardam
os direitos do cidadão, sobretudo quando este se encontra
na condição de consumidor, um papel desempenhado por,
praticamente, a totalidade da população, por toda a vida.

Um rápido exame no conteúdo dos telejornais e
da imprensa escrita demonstra o espaço conquistado
pelo cidadão quando desempenha esse papel. O que se
constata nos jornais, rádios e TVs é a preocupação
crescente da mídia com a informação que exige
destaque, porque interessa à totalidade da população. O
que se vê, de fato, é o exercício fluente da cidadania
expressa numa de suas facetas e noticiada diuturnamente.

Com essa dinâmica dos veículos de
comunicação, os cidadãos estão cada vez mais bem
informados, exigindo com propriedade os seus direitos e
cobrando a atuação dos órgãos do poder público que
detêm atribuições nessa área.

A presente cartilha é mais uma contribuição nesse
sentido. Foi elaborada com o objetivo de eliminar dúvidas
corriqueiras e implantar certezas no campo da defesa do
cidadão no mercado de consumo. Ao lado do Código de
Defesa do Consumidor e dos veículos de comunicação,
pretende assegurar informações que facilitem a vida do
cidadão e a tornem mais digna.

Deputada Maria José Haueisen
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor
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1 - Reclamações

Como e onde reclamar

Primeiramente, procure o fornecedor ou O

prestador de serviços. Leve a nota fiscal e outros
docUmeiltos que tiver. Guarde sempre com você
a prova de sua queixa: protocolo, código de re-
clamação. etc. Muitas empresas já possue[]] o
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC),
que atende às reclamações e procura resolver o
problema. Você pode encontrar o telefone do
SAC nas embalagens dos produtos.
Se você não resolver seu problema com o for-
necedor de um produto ou serviço, procure o
Procon. Sempre que Fizer uma reclamação. For-
neça seus dados pessoais e os do fornecedor
(nome, endereço, telefone). Leve com você da-
dos ou documentos relativos à aquisição do pro-
duto ou à contratação do serviço.
Só em último caso procure o Poder Judiciário.
Os Juizados Especiais atendem às causas que
não ultrapassem 40 salários mínimos, sendo que
até 20 salários mínimos não é necessária a pre-
sença de advogado.

Prazos para reclamar

O prazo para você reclamar é dc 30 dias para
produtos ou serviços não duráveis (alimento.

\ \	d 1 L	 -I :



serviço de lavanderia, etc.) e de 90 dias
para produtos ou serviços duráveis (eletro-
domésticos, reforma de casa, pintura de car-
ro, etc.).
Contudo, prescreve em 5 anos a pretensão
à reparação pelos danos causados por fato
de produto ou de serviço (defeitos de
labricação, montagem. etc.).

Cadastro de reclamações contra fornecedores

Os órgãos públicos de defesa do consumidor
são obrigados, pelo Código. a ter um cadastro
das reclamações fundamentadas. As reclama-
ções são contra os maus fornecedores de pro-
dutos e serviços, e o cadastro pode ser consul-
tado a qualquer momento pelos interessados.

-I	 j\ l	1 L



II - Dicas de como agir e
economizar

Exerça sua cidadania, exija sempre a nota fiscal

Alimentação

Nos supermercados, fique atento à disposi-
ção elos produtos nas prateleiras. Normal-
mente, supérfluos e itens mais caros estio
ao seu alcance.
Ante ,, de ir ao supermercado, elabore uma
lista de tudo o que você precisa. Dessa for-
ma evitará gastos desnecessários. E lembre-
se de que as pessoas têm mais tendência a
comprar supérfluos quando vão ao super-
mercado com fome.
Leia com atenção as embalagens dos produ-
tos, que devem trazer informações sobre data
de fabricação, prazo de validade, composiçio,
po, modo de usar, advertências sobre ris-
cos. serviços de atendimento ao consumidor
e outros dados essenciais.
Nunca deixe enlatados em latas abertas, mes-
mo dentro da geladeira. Retire o produto da
lata e o coloque numa vasilha limpa, seca e
coiii tampa, na geladeira.

j\ 1	d	L	1	
1 
til -1



Cigarro

Muitos países jí vivem um clima de verdadei-
ro pânico com a questão do tabagismo.  F, que,
ao longo de muitos anos, as autoridades vinham
negligenciando o enfrentamento desse grave
problema e subestimando suas conseqüências.
Os fabricantes, por sua vez, foram adicionan-
do, sigilosamente, mais e mais substâncias
venenosas e escravizanles ao cigarro, sem
prestar qualquer informação aos consumi-
dores. Já os marqueteiros se especializaram
em produzir propagandas a favor do con-
sumo cio cigarro, as mais bonitas que se
pode ver na TV, utilizando-se sempre da
Linguagem Emocional (não verbalizada).
que promete dar ao usuário tudo aquilo que,
em verdade, retira.
Hoje. o cigarro mata mais do que o trânsito em
todo o mundo. os governos gastam, na tenta-
tiva inútil de restaurar a saúde cio fumante, o
dobro daquilo que arrecadam coni impostos iii-
cidentcs sobre esse produto.
Aqui. no Brasil, o art. 37 do Código de Defesa
do Consumidor proíbe a Propaganda En gano-
ji, enquanto o art. 67 cio mesmo Código a defi-

ne Como Crime, punível com a pena cie Deten-
çQ_de três meses a um ano. O Poder Judiciário
brasileiro, levando em conta esses fitores, já co-
meça a impor pesadas condenações de indenização

-11



às indústrias do fumo em face das lesões Corpo-
1-ais (que também constituem crime) que o cigar-
ro tem causado aos fumantes.
O governo brasileiro, só agora convencido da
grande tragédia que nos causa o cigarro, está
tentando proibir sua propaganda. Isso é apenas
o primeiro e tímido passo de uma longa cami-
nhada, que precisa avançar para proibir a fabri-
cação dessa terrível droga.

1:ffiá

Vestuário

Não compre por impulso. Pesquise! O mesmo
produto pode ser encontrado em diversas lojas a
preços diferenciados. Cuidado com as promo-
ções. Nem sempre elas sio to vantajosas quan-
to se apresentam.

Estabelecimentos de ensino

As escolas particulares têm o preço de suas
mensal idades regulado pelo governo federal,
por meio de lei (atualmente, a Lei n° 9.870,
de 1999). As tabelas de mensalidades devem
ficar em lugares visíveis. O valor das mensa-
lidades deve sei- igual todos os meses cio ano.
E muito i iliportante que os próprios alunos
acompanhem o processo de cálculo das men-
salidade ,-, para que eles possam negociar os
aumentos com a direção cia escola.

d 17



Pela Lei n° 9.70, de 1999. são proibidas a
suspensão de provas escolares, a retenção de
documentos escolares ou a aplicação de
quaisquer outras penalidades pedagógicas
iiotivo de i nadi mplcmento.

Energia

Lâmpadas

Aproveite a iluminação natural, abrindo ja-
nelas e cortinas. Locais que não estão sendo
usados dispensam lâmpadas acesas. Em lo-
cais de grande circulação (cozinha. irea de
serviço, banheiro), procure utilizar lâmpadas
fluorescentes, que duram mais e reduzem o
gasto de energia. Não deixe lâiiipudas acesas
sem necessidade.

,li Geladeira e freezer

Mantenha os aparelhos afastados de móveis ou
paredes, em local arejado e distantes de fontes
de calor (fogão, luz solar, etc.). Evite o "abre e
fecha" das portas, o que provoca grande con-
sumo de energia. e não as deixe abertas por
longo tempo. Descongele os equipamentos pe-

d k



riodicamente. No inverno, regule o termostato
na menor potência, pois, nesse período, a tem-
peratura não precisa permanecer t() baixa. Saiba
que não se deve pendurar roupas na lxtIte tra-
seira do refrigerador. Verifique se a borracha
de vedação da porta está em perfeito estado.
Não coloque alimentos quentes no interior da
geladeira, nem forre prateleiras com toalhas.
tábuas, plásticos, etc.

Ferro de passar

Acumule maior lan' ah possível de roupas
e passe-as de ua só vez, ev1Lndo ligar o ferro
conantemer te. Antes d. iermi:tr c t;balho,
desligue- . aproveitando o aior restante para
passar peç leves e pequenas.

Chuveiro elétrico

Evite banhos demorados. Enquanto estiver se
ensaboando, deixe o chuveiro fechado. Banhos
demorados consomem 37 17c. da água de liso do-
méstico. Limpe OS orifícios de saída de água
regularmente. Mude a chave cio chuveiro, de
inverno para verão nos dias quentes, com o
aparelho desli g ado-

i\ l, IM% ' ti 4l	Lii t \(ul\lj i ),'	 1 9



)Televisão

Desligue a televisão quando ninguém estiver
assistindo à sua programaçio. No durma com
o aparelho ligado. Caso a TV disponha de
limer. programe-o adequadamente.

çwj Máquinas de lavar e secar

Utilize-as em sua capacidade máxima, porém
sem sobrecarregá-las. Mantenha os filtros 11111-

pos  e o nivelamento dos aparelhos em rela-
ção ao chão.

Torneira elétrica

Ao lavar as nios, roupas ou louças, mantenha
a torneira fechada na hora de ensaboá-las.

i, 0J



Cuidados na hora da compra de
eletrodomésticos

• Compare 05 preços, marcas e modelos.
Teste o funcionamento e desempenho do
Produto na loja.
• Peça ao vendedor que demonstre como
se usa o produto.
• Observe se a voltagem é a mesma que a
de sua residência.
• verifique as condições de pagamento.
inclusive preço a prazo. numero de parce-
las. juros ilo CS() de Ii nancianiento. bem
corno o valor da multa em caso de atraso.
etc. Compare os preços a prazo e à vista.
Veja se iiao vale mais a pena economizar
comprando i vista.
• Exija a nota de pedido, na qual deverá
constar modelo, marca, cor, valor e data
de entrega. Se for levar o aparelho assi iii
que compra-lo, exija a nota l 'iscal e guarde
o pedido até receber o aparelho.
• O produto Importado deve ter o seu ma-
nual de luncionainento traduzido para o
português (ar!. 31 do CIX').

I



Dicas de segurança

• Quando você for fazer algum reparo na instalação

de sua casa, desligue o disjuntor ou chave geral.

• No ligue muitos aparelhos na mesma tomada

através de benjamins. Isso provoca aquecimento

dos tios, desperdiçando energia e podendo pro-

vocar curto-circuito.

• Evite choques. Nunca mexa no interior da tele-
visão, mesmo que ela esteja desligada.

• Quando você for cozinhar, coloque as panelas

com o cabo voltado para dentro do fogão. isso pode

evitar acidentes, principalmente com crianças.

• Guarde materiais de limpeza e outros também

perigosos fora do alcance das crianças.

• Não mexa em aparelhos elétricos quando as
iiiros estiverem molhadas ou os pés em lugares
úmidos.

• Ao trocar uma lâmpada. nao toque na p111e metálica.

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

• Caso) você tenha crianças em casa, todo cuidado
pouco. Não deixe que elas mexam em

lhos elétricoselétricos 1 igados. toquem em tios e, muito
menos, coloquem os dedinhos em tomadas.
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Telefone

Procure utilizá-lo racionalmente. Ligações mais
demoradas e/ou interurbanos ficarão mais ba-
ratos se feitos em horários de tarifas reduzidas
(de 2' a 6'-feira. a partir das 2 1 horas: súhados,
a partir das 14 horas: e domingos e feriados
nacionais, a tarifa é reduzida durante 24 ho-
ras . Eiii caso de dúvida em relação ao valor
das tarifas cobradas, ligue para 108. A ligação
e gratuita.
Sempre que for fazer unia ligação, tenha pa-
pei e caneta em mãos e Faça um planejamento
antecipado das informações que quer obter.
Assim sua ligação não ul1rapassar O tCillpO
ii ccc s s rio.
A utilização da internet pode ocasionar um au-
mento significativo na sua Conta telefônica. Es-
tabeleça limite,, para seu uso.
Quando aparecerem em sua conta ligações I)DD
ou DDI que você não Fez, reclame na compa-
nhia telefônica, no serviço de atendimento ao
cliente. Faça isso antes cio vencimento da con-
ta. Para ligações E)I)l ( Enibratel ), o telelone é
0800-900021 -, para I)DD (Teleniar), o telefo-
ne é 1 í)4. As ligações são gratuitas.



Agua

Na hora de lavar o automovel, troque a man-
gueira pelo balde de uígua.
Não use o jato de iigua para varrer o chão, use
a Vassoura.
mantenha as torneiras sempre bem fechadas.
Se sua conta não for entregue, entre imediata-
mente em contato com o lornecedor, solicite
segunda via da conta e novo prazo para pagá-
la se lor o caso, sem cobrança de multa de
mora. O corte no fornecimento de água só pode
ser feito com aviso prévio do atraso do paga-
luculo da conta.
Se você achar que o valor cobrado em sua conta
é superior ao que consumiu, vá ao serviço de
atendimento ao cliente da companhia e peça
que envie um técnico. Os telefones da Copasa
são (3 1 ) 3250-1165 e 3250-1458.

LUU2 Móveis

Antes de comprá-los, lembre-se de medir a
largura de suas portas e o lugar onde ficarão
em sua casa.
Se a madeira do móvel não for a mesma que
você escolheu, recuse a sua entrega e solicite
seu dinheiro de volta com correção monetária.
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j?Orçamento
Olhe sempre o preço e as condições de paga-
Incuto do produto em várias lojas. Assim você
poderá compará-los e fazer o contrato que me-
1h01' lhe COflViCI'.
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III - Na hora da compra

À vista

Opte por essforma de pagamento. Isso pude
possibilitar bons descontos. Não se compro-
meta a fazer pagamentos futuros, você pode
vir a ter aborrecimentos.

A prazo

Fique atento is taxas de juros cobradas para o
financiamento de mercadorias e serviços. Os
preços a \'ista, da entrada. das parcelas, do total
a prazo, bem como as taxas de juros. o Impos-
to sobre Operações Financeiras (IOj) e a Taxa
de Abertura de Crédito (TA(') devem ser in-
formados previamente, conforme está previsto
no Código de Defesa do Consumidor.

• No parcelamento sem acréscimo, geral mente
estio embutidos altos juros.
• Atrasos no paganlent() da prestação implicam
multa de até 2Yr sobre seu valor.
• É assegurada ao consumidor a liquidação an-
tecipada dos débitos, total ou iarcialmente, me-
diante a redução proporcional dos juros e k-
mais acréscimos.
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Cheque

Sustado

Ao sustar o cheque, você não estai-a livre da
ohrigaço do pagamento nem de ser Protesta-
cio pelo fornecedor de produtos e serviços.
exceto nos casos de perda 011 roubo e mediante
a apresentação do boletim de ocorrência.

Pré-datado

Existem alíL1mas recentes decisões dos tribu-
nais a favor dos consumidores. Você tem o di-
reito perante a Justiça de pré-datar um cheque.
Para garantir seus direitos, faça constar na nota
fiscal os números dos cheques e as datas pre-
vistas para os descontos.

Cheque especial

Ao entrar no cheque especial quando você
gasta mais do que tiver no saldo -, o banco
pode cobrai' uma taxa extra, além dos juros. até
que a dívida seja coberta.

Cheque roubado

Se você for vítima de hirto 011 roubo, vá até a
delegacia mais próxima e faça um boletim de
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ocorrência. leve-o ao banco em que você tem
Conta e peça para suspender o pagamento do
cheque informando seu número e valor.
Se o furto ou roubo acontecer fora do expedi-
elite haiicírio, em fins de semana ou feriados,
entre em contato com o Serasa - Centra!iiaço
de Serviços Bancários pelos telefones SP( 11)
232-0137 ou B1-1(31) 3222-6611.
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IV - Produtos ou servi, os com
maior índice de ocorrencia de

reclamações no Procon
Cartão de crédito

Os juros praticados pelas administradoras de
cartão de credito sao extorsivos, chegando até
a	ao mês.
Nunca deixe seu car1io com terceiros, nem a
senha junto do cartão. No deixe também a
cópia do boleto. ou mesmo o carbono, no es-
tabelecimento comercial, pois assim estará evi-
tando fraudes.
Se você receber um cartão sem o ter pedido,
rasgue-o imediatamente e peça à administrado-
ra que o cancele.
Se o seu cai-tão for roubado, telefone imediata-
mente para a administradora solicitando o seu
cancelamento. Anote o código de atendi meu-
to. Depois de tomadas essas providências, você
não é mais responsível pelas compras feitas após
o bloqueio do cartão. Se, mesmo assim. VOCê

101' cobrado. procure a Justiça  011 11111 órgão de
defesa do consumidor.

Compras pela internet

Tome cuidado com as negociações via internet.
Não existe ainda le g islação que possa proteger
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efetivamente o consumidor em caso de ele ser
lesado. Só negocie, nesse caso, com empresas
idôneas, estabelecidas 110 Brasil.
Muitas empresas que comercializam pela
internet estão sediadas fora cio Brasil. havendo
dificuldade para cumprimento das leis brasilei-
ras, em muitos CaSOS.
Evite fornecer o número cio seu cartão de cré-
dito em negociações via internet.

Consórcios

Nesse caso, todo cuidado é pouco.Mesmo as
empresas autorizadas pelo Banco Central não
oferecem £!arantia ao consorciado em caso de
liquidação ou Falência. O risco é integral cio
consorciado.
Optando por esse sistema de compra. confira
no Banco Central e nos Procons sobre a ido-
neidade da empresa. Não confie nas proiiiessa
de vendedores, pois nem sempre as vantagens
oferecidas constam no contrato.
Na época cia con1empIaçio, o consumidor tem
o direito de adquirir o bem no estabelecimento
que melhor lhe convier e. ciii caso de atraso no
pagamento da prestação, a multa máxima é de
dois por cento mais j1II'OS de 1 14 ao mês.
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Se o consumidor desistir ou For excluído do
grupo. lera direito à c1evoliiçio das pai-celas
pagas corrigidas monetariamente, excluídas as
taxas de adesão e de admi nistração. e ao valor
pago a título de seguro att 60 dias a contar do

encerramento do respectivo grupo.
Cuidado com os Consórcios clandestinos.
também chamados venda programada, bem
COMO com aqueles olerecidos ciii anúncios
Classificado.,, de jornal, com o numero de te-

lefone ccl u lar para contato, cujos vendedores
prometem entrega i medi ata cio bem ki, sortea-
do, mediante um depósito bancário da entra-
da a ser feito pelos interessados. Depois de
Fazer o depósito. os compradores lesados não
conseguem mais se contactar com os vende-
dores ( falsírios) por aquele telefone. O golpe

esta aplicado e os golpistas perfeitamente pro-
tegidos e acobertados pela lei do sigilo
telefônico e do sigilo bancário.

Financiamento habitacional

Cuidado parti que o) ,,()iilio cia casa própria fl()
se t ra ii sforme em pesade 1 o.
Os juros mensais praticados pelo Sistema Financei-
ro Habitacional (SH-1) p()denl chegar a 1 / ao mês
e a correçao é calculada pela TR, acima da inflação.
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Contratos de prazo prolongado (120, 180 e 240
meses) acabam se tornando muito onerosos. O
ideal é Financiar o imóvel com prato mais re-
duzido, evitando o aCúIllu1() de juros e a
correção no saldo devedor, que. pela ,, regras
vigentes, deve sei' quitado integralmente até o
término do contrato. Assim sendo. pouco adi-
anta reivindicar redução no valor da prestação
durante a vigência do contrato.

Imóvel

Ao compi-ar Uill imóvel, seja na planta ou já
construído, o consumidor deverá tomar as
seguintes precauções: conhecer a idoneidade
econômico-financeira da empresa que realiza a
venda do imóvel: pesquisar nos Procoiis e nos
Juizados Especiais se há algum processo Contra
a empresa: verificar se a empresa está registrada
na Junta Comercial ou no CREA (caso de
construtoras) obter certidão negativa do imóvel
na Prefeitura Municipal.
Em caso de loteamento, verificar se o mesmo
k)i aprovado pela Prefeitura Municipal, verificar
no Cartório de Registro de Imóveis em nome
de cjuem está registrado o imóvel. pois somente
esta pessoa é que poderá efetuar a venda e ler,
com atenção.atenção. o contrato de compra e venda.
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verificando o reajuste das prestações e se as
cláusulas são ou iiio abusivas.
Inúmeros têm sido os problemas causados aos
consumidores que adquirem imóveis na plan-
ta. O mercado está cheio de este lionatrios que
se passam por empresários da construção civil.
O conveniente é adquirir o Imóvel pronto
e acabado, pois o consumidor pode, in-
clusive, ter certeza quanto à qual idade do
acabamento e à regularidade dos documen-
tos, tendo ainda noção exata cio tamanho
dos cômodos e da funcionalidade. entre
outros detalhes.
Os apartamentos vendidos na planta estio, ge--
ralmente. em prédios que a construtora prome-
te construir em terreno de terceiros, terreno este
perm ii Lado também por apartamento a ser
con ,,truído no local. Se a obra não for concluí-
da, surge um complexo impasse jurídico.
Muitas construtoras conseguem financiamento
bancário para a obra hipotecando todo o prédio,
mas vendem à vista qualquer apartamento. rece-
bendo dinheiro em dobro (do banco e cio com-
prador. Se a obra no ficar pronta, o banco está
seguro com a hipoteca. mas o conipraclor sofre
perda total. Não são raros os casos em que as
construtoras vencleni o mesmo apartamento para
dois ou mais compradores.
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Ao comprar imóvel na planta, ninguém sabe
se a Construtora está devendo ao INSS, a seus
empregados 011 a fornecedores de material e
serviços. Caso haja dívida. o que é comum,
ninguém sabe o quanto. Em CS() de falência, a
perda do comprador é total. como tem ocorri-
do freqüentemente em todo o País.
Nesses casos, o que ocorre é que os dirigentes
das construtoras saqueiam as suas próprias em-
presas, desviando os recursos e adquirindo bens
em nome de familiares. As obras suo paralisadas
e, ao ser decretada a lalencia. não se encontram
bens suficientes para o pagamento das dívidas.
Os compradores é que saem prejudicados.

Seguros

Vida

Ao contratar um seguro de vida, seja indivi-
dual ou em grupo. analise cuidadosamente
todo o contrato (apólice), especialmente quanto
aos valores das mensalidades e àS indenizações
em caso de sinistro.
Verifique nos Procons a idoneidade das se-
gui'adoras.
Cuidado com falsas promessas de corretores.
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Automóvel

1

VeriFique, na apólice, quais são os valores eni caso
de sinistro (perda total, contra terceiros. lurto. etc.).
Confira nos Procons se [ião há pendncias con-
tra a segu radora.
Em caso de si [ii strO. exija o valor da Indenização
constante na apólice e ni() o preço de mercado
do bem.
Pague sempre com cheque nominal à seguradora.

Pacotes turísticos

A venda de pacotes turísticos em Minas Gerais
tem causado problemas. principalmente em face
cio grande número de empresas clandestinas que
operam no niercado.
Antes de mais nada, certifique-se de que a agên-
cia possui registro na Embratur.
Procure conhecer (letalhadamente todos os da-
dos relativos à viagem, como, por exemplo, o
transporte. a qualidade da acomodação. a ali-
iueiitaço, esclarecendo-se tudo em contrato
escrito, para facilitar eventual rcclaniaçio.
Evite o pagamento ,'i vista, pois, ciii caso de
contratempo. fica mais fácil recuperar o
zo por meio de uma medida judicial de sus-
j)Cfl5O de pagamentos futuros.
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Ocorrendo algum descumpri mento por parte da
agência. procure documentar-se suficientemente,
com fotografias e testemunhas, ou mesmo registrar
a reclamação no hotel ou no guichê da empresa
aérea, para que possa, com segurança, reivindicar
a indenização pelos prcj uíZos catisados.

Plano de saúde

Procure, antes de mais nada, ter conhecimento
acerca da operadora cio plano 011 seguro-saúde
cine você pretende contratar.
Verifique a área de cobertura do plano, pois
muitos cicies prestam assistência apenas em uma
única cidade.
Os casos de urgência deverão ser atendidos
após 72 horas contadas a partir da
assinatura do contrato, independentemen-
te do cumprimento da carência.
As doenças preexistentes deverão ser
acobertadas pelos planos. As operadoras deve-
rão oferecer ao usuário a suspensão de cober-
tura para aquela doença por um prazo máximo
de 24 meses, ou a opção de uma mensalidade
maior caso seja do interesse cio consumidor ler
essa cobertura em prazo inferior.
Não pode ocorrer interrupção de internação com
o argumento de que o número de dias previs-
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tos contratualmente para esse fim jí se expirou.
O Núcleo ele Saúde Suplementar. órgão do Mi-
nistério da Saúde, e os PFocons podem esclare-
cer acerca ela regularidade da empresa e do nú-
mero de reclamações registradas.
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V - Da responsabilidade por
vício do produto e do serviço

()s fiiiecedores de produtos de consumo respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem Impróprios ou
inadequados. No sendo o vício sanado em, no
niúXimo. 30 dias, pode o consumidor exigir,
alternadamente e à sua escolha: a substituição
de produto por Outro da mesma espécie e em
perfeitas condições de uso: a restituição imediata
da quantia paga monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos: e o abatimento
proporcional do preço.

VI - Pesquisa de preços
() Procon Assembléia realiza periodicamente
pesquisa de preços dos seguintes itens:
supermercados, padarias, pizzarias, combustíveis,
hr111c1uedos, entre outros. A consulta à pesquisa
poderí ser feita pelo 5 ite www.al mg.gov.hr .

VII - Telefones úteis
Você pode encontrar os telefones e endereços
dos Procons dos municípios de Minas Gerais
no site n'ii'i aImç'.y'.hr. na internei.
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0800-332001

0800-61 20 10
0800-900267
O800- l 1
0800-9923 13
0800-3 10 1
3250-2020 ou 195
0800-560 1 59

0800-34 1 l 19

3220-1012

0800-90002 1

333 )-230

3275-3891
327 I -1-100

:3289-5800

3290-791() (Ceii tu)
3290-7944
(Loiiides)
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Fontes

- Carilha do Consumidor - Brasília -
Secretaria de Direito Econômico, Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor. 1998. 
- Procon da Alemg
- Código de Defesa do Consumidor - Lei n°
8.078. de 1990.
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