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Ins[ilui   o   C6digo   Municipal    de    Dof;esa   do   Consumidor
Jacareiense.

0 PREFEITO D0 MUNIcipIO DE JACAREi, USANDO
DAS ATRIBUICOES QUE LHE SA0 CONFERIDAS POR
LEI,   FAZ   SABHR   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL
APROVOU   E   ELE    SANCIONA   H   PROMULGA   A
sEGulNTE Lnl:

Caprfulo I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art.  1°  0  presente  C6digo  estabelece  normas  de  protegao  e  defesa  do
consuinidor no  ambito e no interesse  local do  Municipio  de Jacarei, mos temos do  art.  5°,  inciso
XXXII, art.  170, inciso V e art. 30, incisos I e 11, todos da Constituigao Federal e da Lei Federal n°
8.078, de  11  de setembro de  1990.

Art.   20   A   Politica  Municipal   das   Relap6es   de   Consuino   tern   como
principios:

I  -  reconhecimento  da  vulnerabilidade  do  consumidor  no  mercado  de
consuno;

11 - apao govemamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor;

Ill -harmonizapao dos interesses dos participantes das relap6es de consumo
e compatibilizapao da protegao do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econ6mico
e tecnol6gico;

IV - educapao e infomapfo de fomecedores e consumidores, com vistas a
melhoria de mercado de consumo;

V -coibicao e repressfo eficientes de todos os abusos praticados no mercado
de consumo;

VI       -       racionalizapao       e       melhoria       dos       servigos       ptiblicos.

Se€ao I
Das Prfticas Abusivas

Art. 3° Constituem prdticas abusivas dentre outras, nas relap6es de consumo
municipal:
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I - a exjgencia de dots ou mats laudos da assist€ncia techica para a troca de
produto viciado (defeituoso);

11 - a exig6ncia de caugao para atendimento medico-hospitalar;

Ill - a exposigao de informap6es e anthcios que contrariam as normas do
presente  C6digo  Municipal de Defesa do  Consumidor, ben como  de outras normas de protegfro
consunerista;

IV - o nao fomecimento de c6pia contratual, por meio fisico ou digital, antes
da manifestapao de anuencia do consumidor;

V  -  transferir  ao  consumidor  o  Onus  do  custo  da  cobranga  mos  boletos
bancdrios;

VI  -  o  estabelecimento  de  limites  quantitativos  na  venda  dos  produtos
ofertados;

VII - na oferta de produtos e servicos, deve constar o prego individual no
anincio;

VIII - o corte de servigo essencial na vespera de final de semana e feriados;

IX  -  a  nao  disponibilizapao  de  atendimento  direto  ao  consumidor  no
Municipio;

X - retengao do original da nota fiscal do produto na assistencia tecnica;

XI - a demora superior a 5  (cinco) dias uteis para a retirada do none dos
cousumidores inadimplentes do Servigo de Protegao ao Credito - SPC e Serasa, ap6s quitapao do
debito;

XII - manter o none do consumidor mos cadastros de restrigao ao cr6dito no
caso de renegociapao da divida, em prazo superior a 5 (cinco) dias uteis, contados desde a data da
assinatura pelas partes;

XIII   -   cobranga   de   consumapao   minima   ou   obrigat6ria   mos   bares,
restaurantes e casas notumas;

XIV  -  a  nao  afixagao  em  bares  e  restaurantes  dos  pregos  de  servigos  e
produtos oferecidos ao consumidor;

XV - a oferta publicitala que nao informa com clareza sobre o prazo para
entrega de mercadorias;

XVI - oferecer balas ou outros produtos para complementar o troco;
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XVII  -  eximir  de  responsabilidade  o  fomecedor  mos  casos  de  furto  ou
qualquer dano  constatado mos veiculos estacionados em areas preservadas para este fim,  em seu
estabelecimento.

Secao 11
Das Clausulas Abusivas

Art.  4° Sao  consideradas  abusivas,  dentre  outras,  as  seguintes  clausulas
contratuais:

I - elejam foro para dirimir conflitos decorrentes das relap6es de consumo
diverso daquele onde reside o consumidor;

11 - imponham, em caso de inadimplemento do pagamento, a interrupgao de
serviEo essencial, sem aviso pr6vio, com prazo inferior a 15 (quinze) dias titeis;

Ill - nfro restabeleeam integralmente os direitos do consumidor a partir da
purgapao da mora;

IV - impecam o consumidor de se beneficiar do evento do temo de garantia
contratual que lhe seja mais favofavel;

V - atribuam ao fomecedor o poder de escolha entre mtiltiplos indices de
reajuste, entre os admitidos legalmente;

VI ~ que impega ou dificulte ao consumidor o previo colihecimento sobre
as  exatas  condie6es  de  correcfro  futura  de  valores,  bases  de  calculos  e/ou  indices  de  corregao
previstos em contratos de consumo ou que nao apresentem forma clara e inteligivel ao consumidor
mediano;

VII - imponham limite ao tempo de intemagao hospitalar que nao prescrito
pelo medico;

VIII - permitam ao fomecedor de produto ou servigo incluir na conta sem
autorizapao expressa do consumidor a cobranga de outro produto ou servigo;

IX  -  estabelegam,  mos  contratos  de  prestagao  de  produtos  ou  servicos,  a
vinculapao a aquisi€ao de outros produtos ou servigos;

X  -  exijam,  no  momento  da  intemapao  hospitalar  ou  para  aquisigao  de
qualquer outro  produto  ou servieo,  a assinatura do  cousumidor em  duplicatas,  letras  de cambio,
notas promiss6rias ou quaisquer outros titulos de cr6dito em branco;
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XI -  subtralam ao consumidor, mos contratos de seguro,  o recebimento de
valor inferior ao contratado na ap6lice;

XII  -  estipulem  presuneao  de  conhecimento  por parte  do  consumidor de
fatos hao previstos explicitamente em contrato;

XIII -  estabeleeam restrig6es ao  direito do consumidor de questionar nas
esferas administrativa e judicial possiveis les6es decorrentes de contrato por ele assinado;

XIV -  autorizem,  em virtude de  inadimplemento,  o nfro  fomecimento  ao
consumidor de informap6es de posse do fornecedor, tais como: hist6rico escolar, registros medicos,
e demais do genero ou que subordinem seus fornecimentos ao pr6vio pagamento;

XV -prevedam, nos contratos de seguro de autom6vel, o ressarcimento pelo
valor de mercado, se inferior ao previsto no contrato;

XVI - autorizem o envio do nome do consumidor ou seus garantes a banco
de dados e cadastros de consumidores sem notificagao pr6via por envio de cata simples e por meio
eletr6nico;

XVII - obriguem o consumidor, mos contratos de adesao, a manifestarem-se
sobre a transfereneia, onerosa ou nfro, para terceiros, dos dados cadastrais confiados ao fomecedor,
sem observfrocia da Lei n° ±|ZQ2, de  14 de agosto de 2018;

XVIII - autorizem o fomecedor a investigar a vida privada do consumidor
de forma contrina a legislapao patria.

Capitulo 11
DAs sANc6ns ADMINlsTRATlvAs

Art.  5°Nos  casos  de  infrapao  a  este  C6digo  Municipal  de  Defesa  do
Consunidor, ficard o fornecedor sujeito as seguintes especies de sang6es administrativas, sendo o
procedimento do processo admjnistratjvo regido pelos arts. 33  e seguintes do Decreto n° 2.181, de
20 de mar?o de  1997, da Presidencia da Reptiblica:

I - multa;

11 - apreensao do produto;

Ill - inutilizafao do produto;

IV - cassapao do registro do produto junto ao 6rgfo competente;

V - proibieao de fabricapao do produto;
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VI - suspensao de fomecimento de produtos ou servicos;

VII - suspensao temporala da atividade;

VIII - revogapao de concessfro ou permissao de uso;

IX - cassagfro de licenga do estabelecimento ou de atividade;

X - interdicao, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - interven9ao administrativa;

XII - imposigao de contrapropaganda.

AI1. 6° A pena de multa nas infrag6es ao C6digo de Defesa do Consumidor
sera graduada dentro dos limites previstos na Lei Federal n° 8.078, de  1990, e Decreto  Federal n°
2.181, de  1997.

Art.  7° Compete  a Coordenadoria de  Defesa do  Consumidor  -  Procon  a
aplicapfro das sang6es administrativas previstas no art. 5° da presente Lei.

Se€ao I
Da Publicidnde dos D6bitos Inadimplidos

Art. 8° Nao sendo recolhido o valor da multa aplicada, em 30 (trinta) dias
de ciencia do autuado sobre decisao administrativa definitiva, podera o d6bito ser encaminhado aos
6rgaos de Restrigao ao Credito, ser inscrito em Protesto Ptiblico e/ou remetido a Procuradoria Geral
do Municipio para inscrigao em divida ativa, cumulativamente ou nao, acrescido de honorarios e
demais encargos para cobranca.

Paragrafo  dnico:  0  Procon  eneaminhard periodicamente  a Procuradoria
Geral do Municfpio as informap6es necessdrias ao cumprimento do previsto no "caput".

Se¢ao 11
Da Destina¢ao dos Recursos

Art.  90 Os  valores  arrecadedos  pela  cobranga  de  multas  aplicadas  na
conformidade  desta  Lei   serao  destinados  ao  Fundo   do  Educamais  Jacarei  e  utilizades  para
ffinanciamento  de  iniciativas  e  projctos  relacionados  com  os  objetivos  da Educaeao  de  Politica
Municipal das Relap6es de Consumo, previstas neste c6digo ou nfro, bern como para a difusao da
defesa dos direitos basicos do consumidor.
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Capitulo Ill
DO ATENDIMENT0 AO CONSUMIDOR

Art.  10 Serao  atendidos  pela Coordenadoria de  Defesa do  Consumidor  -
Procon  Municipal  os  consunidores,  pessoas  fisicas  ou juridicas,  domiciliados  no  Municipio  de
Jacarei'  ou que neste  tenham  adquirido produto  e/ou serigo,  e que tiverem  estabeleeido re]acao
juridica  de  consumo  com  fomecedores,  pessoas  fisicas  ou juridicas,  nacionais  ou  estrangeiras,
ptiblicas ou privadas, mos termos do art. 3° da Lei Federal n° 8.078, de 1990.

Art.  11 As  reclamap6es  de  consumo  podem  ser  instauradas  a pedido  do
consumidor ou de oficio, devendo conter os requisitos legais e formais necessalios a sua formagao
e tramitapfro.

Art.  12 A Coordenadoria de  Defesa do  Consumidor - Procon Municipal,
mediante    analise    tecnica,    podera    proceder    de    imediato    ao    registro    de    reclamapao,
independentemente de notificapao preliminar, ben como converter os casos apresentados a tfulo
de consulta em reclamap5es de ofieio.

Art.   13 As  notificae6es  e  intimap6es  da  Coordenadoria  de  Defesa  do
Consumidor - Procon Municipal serfro realizadas:

I  -  por  correio  eletr6nico,  mediante  prova  de  sua  entrega  no  endereeo
eletr6nico do consumidor ou fomecedor;

11 - por comunicap6es eletr6nicas encaminhadas por meio do aplicativo de
troca de mensagem verificavel, direcionadas ao niinero de telefone cadastrado na Coordenadoria
de Defesa do Consumidor - Procon Muliicipal ou direcionadas contra dados informados pelo pr6prio
fomecedor em suas paginas de internet ou constante em qualquer outra forma de publicidade;

Ill - pessoalmente;

IV - por correio;

V - por edital devidamente publicado, quando resultar improfiouo quaisquer
dos meios previstos mos incisos I a IV do "caput" deste artigo;

VI - por outras formas previstas na legislapao em vigor.

§ 1° Para a notificacao ou intimapao de que tratarn os incisos I e 11 do "caput"
deste artigo, considera-se como domicllio:
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a) do consumidor: o enderego eletr6nico e o mimero de telefone indicados
pelo  consumidor,  constantes  do  cadastro  no  sitio  eletr6Iiico  da  Coordenadoria  de  Defesa  do
Consumidor -Procon Municipal;

b) do fomecedor: o enderego eletr6nico e o ndmero de telefone informados
pelo  fomecedor a Coordenadoria de  Defesa do  Consumidor -  Procon Municipal,  quando  de  sua
adesfro a plataforma de atendimento ao consumidor ou por outros meios.

§ 20 A utilizagao das fomas de notificapao e intimapao previstas mos incisos
I a IV do "caput" deste artigo nao esfa sujeita a ordem de preferencia.

Art.14 Findo   o   procedimento   de   atendimento   e   encaminhamento,   a
Coordenadoria de Defesa do  Consumidor -  Procon Municipal proferhi manifestapfro conclusiva
determinando a sua classificagfro final em

I - reclamapao fundamentada atendida;

11 - reclamapfro fundamentada nao atendida;

Ill - reclamapao encerrada;

IV - reclamapao ndo fundamentada;

V - consulta fomecida.

Pardgrafo dnico:  Para a caracterizapao da reclamapao fundamentada, mos
termos do inciso 11 do art.  58  do Decreto Federal n° 2.181,  de  1997, apta a integrar o cadastro de

que trata o  art.  44  da Lei Federal n°  8.078, de  1990,  sera analisada a noticia ou ameapa de  lesao
apresentada quanto a verossimilhanga das alegap6es e quarto ao nexo de causalidade entre os fatos
narrados e a lesao ou ameaga de lesao neles apontadas, nao se exigindo, para tanto, a comprovapfro
de sua efetiva ocorrfencia.

Art.  1S Pelo  registro  e  encaminhamento  de  reclamap6es  fundamentadas
analisadas  pela  Coordenadoria  de  Defesa  do  Consumidor  -  Procon  Municipal  serfro  cobrados
emolumentos a serem recolhidos pelos fomecedores reclamados.

§   1°  Os  emolumentos  serao  destinados,  exclusivamente,ao  Fundo  do
Educanais Jacarei.

§ 2° Cabera ao fomecedor reclamado o recolhimento dos emolumentos.

§   30  Em  nenhuma  hip6tese  caberd  ao   consumidor  o  paganento  dos
emolumentos.

§   40   As   reclamap6es   nfro   fundamentadas,   encerradas   e   as   consultas
fomecidas nao serao passiveis de recolhimento de emolumentos.
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Art. 16 0 valor dos emolunentos correspondefa a:

I ~ 5 (cinco) VRM 's por reclamapao fundamentada atendida;

11 -10 (dez) VRM's por reclamapao fundamentada nao atendida.

Art.17 No  caso de reclamapdes  coletivas,  o  c5lculo devera considerar o
niinero de consumidores reclamantes e afetados pela pralica ilicita do fomecedor.

Capitulo IV
I)ISPOSICOES FINAIS

Art.  18 Compete  ao  Poder Executivo  fomecer a infraestrutura necessdria

para o funcionamento dos 6rgaos priblicos municipais disciplinados nesta Lei.

Art. 20 0 Poder Executivo regulamentafa no que couber esta Lei.

Art. 21 Este C6digo entra em vigor na data da sua publicapao.

Camara Municipal de Jacarei, 02 de julho de 2019.

pefySxpyap
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PL
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JUSTIFICATIVA

E inegavel que as modificap5es trazidas pelo C6digo de Defesa

do Consumidor promoveram uma revolngao - POSITIVA - em nosso ordenamento jundico, bern

como na vida de cada uma das pessoas que figuram no polo de cousumidor.

0   C6digo   de   Defesa   do   Consumidor   (CDC)   brasileiro   e

referendado por pesquisadores de vdrias partes do mundo e inspirapao para criapao de legislap6es

espec{ficas em diversos paises da America Latina.

Porem, se por urn lado ele e considerado urn dos mais modemos

do mundo, por outro, ainda faltam ajustes para garantir que os direitos do consumidor brasileiro

estej an protegidos.

Nesse curso, vale destacar que o fortalecimento e a ampliapao

de unidades dos 6rgaos de defesa do consumidor, como o Procon, e apenas urn dos gargalos.

" Os desaf iios de uma sociedade complexa, plural e heterogenea,

com  mtiltiplos  e  conflitantes  interesses,  sdo  imensamente  maiores  do  que  os  desafiios  de  uma

sociedade rigidamente es{ratificada e estdtica. Esta quadra da hist6ria pode ser comparada a urn

ponto  de  mutapao.  em  razdo  dos  profundas  {ransformac6es  por  que  vein passando  a  sociedade

contempordnea,  mum processo constante de complexiza€do.  0 consumo,  por  sua vez,  se encontra

no   cerne   da   sociedade   atual,   em   propor€6es   jamais   vistas,   impulsionado   pelas   pr6prias

transformac6es  no tecido social,  que  induz a novas  necessidades  de  compras  e  aquisiq6es,  como

tamb6m pelo bombardeamento constante da midia, nas suas mats diversas express6es, que coustr6i

ficticiamente estas necessidades.  Os direitos do consunidor, nesse diapasdo, exsurgem como uma

importante area do Direito, essencial para a imposiqdo de limites nas relaq6es de consumo em vista

da  defiesa  da  parte  mats  vulnerdwel:  o  cousunidor.  Trata-se  de  urn esf;or¢o  herculeo  a f`im  de

defender  a  dignidade  da  pessoa  humana  numa  sociedade  de  consumo  que  corre  o  risco  de  se

corrsumir  alienadamente  neste processo insacidrel.  Numa sociedade  cada vez mais poutadel pela

liquidez conceituai,  dofender os direitos do consunidor significa defiender a digriidade da pessoa
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humana,  cuff a  concretude  nao  admire  revezes,  retrocessos  ou  capitu[a¢6es".  (Prod.  Dr.  Gievari

Corralo)

Assim,    apresentamos    o    C6digo    Defesa    do    Consumidor

Jacareiense, entendendo que tat iniciativa se faz necessalia haja vista a necessidade que ainda existe

do Legislador promover ac6es destinadas a garantir o combate das ilegalidades e injusticas deflagras

pelas  relap6es  de  consumo,  respeitando juridicamente  a competencia do  Municipio  em  legislar,

conforme artigo 30, inciso I e 11 da Constituigao Federal, que assim precolriza:

"Art. 30. Compete aos Municipios: I - 1egislar sobre assuntos de

interesse local; 11 - suplementar a legislapao federal e a estadual no que couber;"

Logo, diante de todo o exposto, acreditamos ser imprescindivel

que o presente projeto seja aprovado, em especial para que a nossa populapao de Jacarei, ben como

todas  as  pessoas  que  figurem  como  cousumidores  deste  municipio  possam  gozar  de  mais  esta

prote9ao.

Assim,  com  a mckima cordialidade,  solicito  aos  nobres pares

para  que  aprovem  esta  valiosa  iniciativa  legislativa,  principalmente  em  respeito  as  re[ag6es  de

consumo   que  sem  sombra  de  dtivida  precisam  de  urn  olhar  aproximado  do  poder  ptiblico,

principalmente para se combater abusos e ilegalidades cometidos em detrimento do consumidor.

Camara Municipal de Jacarei, 02 de julho de 2019.
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