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“O Código, como é sabido, surge de expressa
determinação constitucional ( art.48 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias). E
tanto na consagração do direito do consumidor
como direito fundamental ( art.5º, XXXII), no
seu estabelecimento como princípio da ordem
econômica (art. 170, V), quando na previsão
expressa da responsabilidade por dano (art. 24,
VIII), resta identificada como sujeito específico,
titular de um direito subjetivo constitucional,
a figura do consumidor. Assim, a referência às
relações de consumo, como realiza o Código de
Defesa do Consumidor, constitui na verdade
uma estratégica legislativa para identificar a
partir desta um dos seus sujeitos e determinar-lhe a proteção. Não há, portanto, uma determinação constitucional de proteção do consumo,
mas do consumidor – nas palavras de Cláudia
Lima Marques, um novo sujeito pós-moderno
de direito”.

Bruno Nubens Barbosa Miragem
O Direito do consumidor como
direito fundamental – conseqüências
jurídicas de um conceito.
Revista de Direito do Consumidor.
N. 43, jul-set, 2002. p 113.
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SUMÁRIO
COLETÂNEA DE LEIS

CONSUMIDOR

Período:
05 de Outubro de 1989 a 20 de Março de 2013

EMENTÁRIO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
(Dispositivos Selecionados)
2. LEIS COMPLEMENTARES
LEI COMPLEMENTAR N° 79, DE 27/11/2007
Publicada no Diário Oficial de 28/11/2007
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Regulamenta o Parágrafo único, do artigo 161, da Constituição do Estado
da Paraíba, dispondo sobre medidas de esclarecimentos aos consumidores acerca dos
impostos incidentes em mercadorias e serviços adquiridos e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar n° 10/2007.
LEI COMPLEMENTAR Nº 97, DE 22/12/ 2010
Publicada no Diário Oficial de 23/12/2010
Autoria: Ministério Público
Ementa: Dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado da Paraíba.
(Dispositivos Selecionados)
Projeto de Lei Complementar nº 32/2010
Resolução CPJ n. 007/2011
Regulamenta a instalação e o funcionamento do Centro de Apoio Operacional
às Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, nos termos da Lei Complementar nº 97/2010 (Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba).
Resolução CPJ n. 008/2011
Regulamenta a instalação e o funcionamento do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça da Cidadania e dos Direitos Fundamentais, nos termos da
Lei Complementar nº 97/2010 (Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba).
LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 23/05/2012
Publicada no Diário Oficial de 24/05/2012
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Dispõe sobre a organização e estrutura orgânica da Defensoria Pública do
Estado da Paraíba, institui o regime jurídico da carreira de Defensor Público do Estado,
e dá outras providências. (Dispositivos Selecionados)
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Projeto de Lei Complementar nº 20/2012.
3. LEIS ORDINÁRIAS
LEI Nº 5.494, DE 14/11/1991
Publicada no Diário Oficial de 15/11/1991
Autoria: Deputado Robson Dutra
Ementa: Dispõe sobre a divulgação de mensagens anti-drogas nos transportes coletivos
urbanos e intermunicipal.
Projeto de Lei nº 112/1991
LEI Nº 5.775, DE 12/07/1993
Publicada no Diário Oficial de 17/07/1993
Autoria: Deputado Paulo Soares
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da Limpeza, Higienização e Desinfecção dos
reservatórios de água destinada ao consumo humano.
Projeto de Lei nº 58/93
LEI N.º 6.168, DE 01/12/1995
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 12/12/1995
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Institui Serviço - Denúncia, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 203/1995.
Promulgada pelo Presidente Deputado Carlos Dunga.
LEI Nº 6.226, DE 26/02/1996
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 05/03/1996
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Obriga aos Motéis e Hotéis do Estado o fornecimento gratuito de preservativos, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 307/1996.
Promulgada pelo Presidente Deputado Carlos Dunga.
LEI Nº 6.323, DE 08/07/1996
Publicada no Diário Oficial de 09/07/1996
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Estabelece padronização em ingressos para espetáculos públicos e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 468/1996.
LEI Nº 6.469, DE 20/05/1997
Publicada no Diário Oficial de 21/05/1997
Autoria: Deputado Robson Dutra
Ementa: Dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação dos direitos do cidadão, e obrigações dos estabelecimentos de saúde no Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 679/1997
LEI Nº 6.538, DE 30/09/1997
Publicada no Diário Oficial de 01/10/1997
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Proíbe a venda de cigarros a crianças e adolescentes.
Projeto de Lei nº 787/1997
LEI Nº 6.632, DE 19/06/1998
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 24/07/1998
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Institui o controle sobre a venda da “COLA DE SAPATEIRO” e produtos
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similares.
Projeto de Lei nº 816/97
Promulgada pelo Presidente Deputado Inaldo Leitão
LEI Nº 6.649, DE 08/07/1998
Publicada no Diário Oficial de 09/07/1998
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Institui o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor – FEDDC
- e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 985/1998
LEI Nº 6.751, DE 28/06/1999
Publicada no Diário Oficial de 09/07/1999
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Institui obrigatoriedade de informação em hospitais e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 44/1999
LEI Nº 6.753, DE 08/07/1999
Publicada no Diário Oficial de 09/07/1999
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Estabelece normas para divulgação de preços a consumidor e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 130/1999
LEI Nº 6.755, DE 08/07/1999
Publicada no Diário Oficial de 09/07/1999
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Proíbe retenção de documentos em repartições públicas, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 131/1999
LEI Nº 6.775, DE 22 DE JULHO DE 1999.
Publicada no Diário Oficial de 24/07/1999
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa:Dispõe sobre a prevenção à criança e ao adolescente contra a violência, o uso
de drogas e doenças sexualmente transmissíveis, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 93/1999
LEI Nº 6.798, DE 18/10/1999
Publicada no Diário Oficial de 19/10/1999
Autoria: Deputado José Lacerda
Ementa: Obriga as empresas de transportes coletivos intermunicipais a fixarem aviso
de indenização de passageiros vitimas de acidentes.
Projeto de Lei nº 14/1999
LEI Nº 6.806, DE 19/11/1999
Publicada no Diário Oficial de 07/12/1999
Autoria: Deputado Walter Brito
Ementa: Fica proibido no Estado da Paraíba a venda de cigarros, cigarrilhas ou similares, a menores de 18 anos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 213/1999
LEI Nº 6.841, DE 28/01/2000
Publicada no Diário Oficial de 29/01/2000
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Proíbe depósito prévio para internação em hospitais públicos ou credenciados
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do Estado, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 280/1999
LEI Nº 6.847, DE 28/01/2000
Publicada no Diário Oficial de 29/01/2000
Autoria: Deputado Tião Gomes
Ementa: Dispõe sobre publicidade em uniformes de escolas e creches da rede estadual
de ensino, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 140/1999
LEI Nº 6.916, DE 18/07/2000
Publicada no Diário Oficial de 01/08/2000
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Institui a Meia Entrada aos doadores regulares de sangue em locais que
menciona e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 273/1999
LEI Nº 6.930, DE 24/11/2000
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 01/12/2000
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Proíbe a venda e consumo de cigarros nas Escolas Públicas do Estado da
Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 373/2000
Promulgada pelo Presidente Deputado Nominando Diniz
LEI Nº 6.931, DE 24/11/2000
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 01/12/2000
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre a proibição de realização de tatuagem em crianças e adolescentes, exceto nos casos que específica.
Projeto de Lei nº 460/2000
Promulgada pelo Presidente Deputado Nominando Diniz
LEI Nº 6.980, DE 21/06/2001
Publicada no Diário Oficial em 22/06/2001
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Dispõe sobre a proibição da inclusão de alimentos geneticamente modificados na composição da merenda escolar fornecida aos alunos dos estabelecimentos
de ensino no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 564/2001
LEI Nº 6.983, DE 21/06/2001
Publicada no Diário Oficial em 22/06/2001
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Determina que os Hospitais Públicos ou Privados enviem comunicação ao
Juizado da Infância e da Juventude dos atendimentos médicos às crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas e sexuais, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 494/2000
LEI Nº 6.984, DE 21/06/2001
Publicada no Diário Oficial em 22/06/2001
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Transfere da Secretaria de Cidadania e Justiça, para a Procuradoria Geral da
Defensoria Pública as dotações orçamentárias do Programa Estadual de Orientação
e Proteção ao Consumidor consignadas no vigente Orçamento.
Projeto de Lei nº 622/2001
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LEI Nº 7.038, DE 20/12/2001
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 20/10/2001
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Torna obrigatória a exibição de filmes publicitários, esclarecendo as conseqüências do uso de drogas, antes das sessões em todos os cinemas no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 503/2000
Promulgada pelo Presidente Deputado Gervásio Maia
LEI N° 7.239, DE 27/12/2002
Publicada no Diário Oficial de 29/12/2002
Autoria: Deputado Vital Filho
Ementa: Dispõe sobre Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado
da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 926/2002
LEI N° 7.299, DE 27/12/2002
Publicada no Diário Oficial de 29/12/2002
Autoria: Deputada Iraê Lucena
Ementa: Dispõe sobre a publicação nos classificados dos jornais locais de advertências quanto a exploração sexual de crianças e adolescentes e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 904/2002
LEI N° 7.303, DE 07/01/2003
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 15/01/2003
Autoria: Deputado Ricardo Coutinho
Ementa: Obriga as empresas de transportes coletivos pertencentes ao sistema intermunicipal de passageiros, com características urbanas, em manter circulação de ônibus
no horário noturno nas cidades e horários especificados.
Projeto de Lei n° 852/2002
Promulgada pelo Presidente Deputado Gervásio Maia
LEI Nº 7.374, de 16/07/2003
Publicada no Diário Oficial de 18/07/2003
Autoria: Deputado Fábio Nogueira
Ementa: Assegura Espaço Ambulatorial a Gestantes, Lactentes, Idosos e Deficientes,
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 102/2003.
Promulgada pelo Presidente em exercício Deputado José Lacerda Neto
LEI Nº 7.548, DE 29/04/2004
Publicada no Diário Oficial de 30/04/2004
Autoria: Deputado Fábio Nogueira
Ementa: Fica proibido, o ingresso de bebidas em vasilhames de vidro ou lata nos
estádios e nos locais onde se realizam competições esportivas.
Projeto de Lei n° 166/2003
LEI Nº 7.626, DE 07/07/2004
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2004
Autoria: Deputado Jacó Maciel
Ementa: Dispõe sobre a criação do Selo Verde de Qualidade para premiação anual de
empresas prestadoras de serviços e beneficiadoras de produtos relacionados à saúde
que atendam às normas legais e reguladoras da Vigilância Sanitária Estadual e dá
outras providências.
Projeto de Lei n° 465/2004
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LEI Nº 7.633, DE 09/07/2004
Publicada no Diário Oficial de 11/07/2004
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Dispõe sobre a instalação de dispositivo para resgate de passageiros em
elevadores e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 397/2003
LEI N° 7.668, DE 16/09/2004
Publicada no Diário Oficial de 17/09/2004
Autoria: Mesa Diretora
Ementa: Dispõe sobre a comercialização de produtos não farmacêuticos e prestação
de serviços de menor complexidade útil ao público por farmácia e drogaria e dá
outras providências.
Projeto de Lei n° 621/2004
Observação: Incidente de Inconstitucionalidade nº 001.2008.01556-5/002 - Art. 7º
da Lei Estadual nº 7.668/2004 – “Distância mínima para instalação de farmácias”.
Acórdão-Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, 10 de outubro de 2011.
LEI N° 7.702, de 22/12/2004
Publicada no Diário Oficial de 23/12/2004
Autoria: Deputado Fausto Oliveira
Ementa: Dispõe sobre a proibição, o controle e a comercialização de cola e de insumos industriais que contenha o solvente à base de tolueno, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 593/2004
LEI N° 7.843, de 01/11/2005
Publicada no Diário Oficial de 02/11/2005
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Dispõe sobre a Estrutura e Funcionamento da Agência de Regulação do
Estado da Paraíba – ARPB, instituída pela Lei Complementar n° 67, de 07 de julho
de 2005, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 954/2005
LEI N° 7.902, de 22/12/2005
Publicada no Diário Oficial de 23/12/2005
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Proíbe as empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica de
efetuarem os cortes dos referidos serviços por falta de pagamento às sextas feiras após
o meio dia, nos finais de semana e feriados.
Projeto de Lei n° 799/2005
LEI N° 8.069, DE 05/07/2006
Publicada no Diário Oficial de 06/07/2006
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Diminui em 50% o preço das passagens intermunicipais para os estudantes
no Estado da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 1.233/2006
LEI N° 8.102 de 14/11/2006
Publicada no Diário Oficial de 15/11/2006
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Cria, no Estado da Paraíba, o Fundo Especial de Proteção dos Bens, Valores e
Interesses Difusos, dispõe sobre seus objetivos, constituição e gestão e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.291/2006
LEI N° 8.134, DE 26/12/2006
Publicada no Diário Oficial de 27/12/2006
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Autoria: Deputado Rodrigo Soares
Ementa: Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que colocam à disposição
mediante locação computadores e máquinas para acesso à internet e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.190/2006
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 32.991, de 29/05/2012. Publicado no Diário
Oficial de 30/05/2012.
LEI N° 8.170, DE 05/01/2007
Publicada no Diário Oficial de 07/01/2007
Autoria: Deputada Iraê Lucena
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das Empresas Nacionais ou Estrangeiras,
que veiculem anúncios referentes à oferta de trabalho no exterior para mulheres, a se
cadastrarem na Secretaria de Segurança Pública, no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 1.061/2006
LEI N° 8.388, DE 14/11/2007
Publicada no Diário Oficial de 20/11/2007
Autoria: Deputada Iraê Lucena
Ementa: Disciplina o uso de capacetes pelo condutor de motocicleta e passageiro nos
estabelecimentos de acesso público no Estado da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 69/2007
LEI N° 8.402, DE 27/11/2007
Publicada no Diário Oficial de 28/11/2007
Autoria: Deputado João Henrique
Ementa: Autoriza a utilização de prêmios de créditos de milhagem oferecidos pelas
companhias de transportes aéreos, quando as passagens forem adquiridas com recursos
do erário público e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 257/07
LEI Nº 8.664, DE 22/09/2008
Publicada no Diário Oficial de 23/09/2008
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Dispõe sobre a dispensa de créditos tributários de ICMS, constituídos ou
não, relativos às operações com veículos automotores novos, efetuados por meio de
faturamento direto ao consumidor na modalidade de arredamento mercantil, leasing,
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 978/2008
LEI Nº 8.684, DE 07/11/2008
Publicada no Diário Oficial de 08/11/2008
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Institui o Programa de Parceria Público-Privada, dispondo sobre normas
específicas para licitação e contratação, no âmbito do Estado da Paraíba, e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 1014/2008
Observação: Alterada pela Lei nº 9.759, de 08/06/2012
LEI Nº 8.706, DE 27/11/2008
Publicada no Diário Oficial de 28/11/2008
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Institui a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN,
cria o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN, com vistas
a assegurar direito humano à alimentação adequada, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.066/2008
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LEI Nº 8.744, DE 02/04/2009
Publicada no Diário Oficial de 03/04/2009
Autoria: Deputado Quinto de Santa Rita
Ementa: Determina que as consultas médicas e exames de saúde sejam realizados no
prazo máximo de três dias, em pacientes com idade superior a 65 (sessenta e cinco)
anos, em portadores de deficiência física e quando for gestante.
Projeto de Lei nº 413/2007
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 30.305 de 05/05/2009. Publicado no Diário
Oficial de 06/05/2009.
LEI Nº 8.746, DE 02/04/2009
Publicada no Diário Oficial de 03/04/2009
Autoria: Deputado Quinto de Santa Rita
Ementa: Obriga à hotéis, motéis, pousadas, pensões e estabelecimentos congêneres, no
Estado da Paraíba, a fixar, placas informando ser proibida a hospedagem de criança
ou adolescente, salvo se autorizado ou acompanhado de seus pais ou responsáveis,
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 729/2008
LEI Nº 8.766, de 15/04/2009
Publicada no Diário Oficial de 16/04/2009
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ou placas em hospitais,
postos de saúde, ambulatórios e funerárias, com informações sobre o DPVAT.
Projeto de Lei nº 1.104/2008
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 30.323, de 11/05/2009 Publicado no Diário
Oficial de 12/05/2009.
LEI Nº 8.768, DE 15/04/2009
Publicada no Diário Oficial de 16/04/2009
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Dispõe sobre as condições de funcionamento dos gabinetes de tatuagem e de
piercing, fiscalização e vigilância sanitária e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.105/2008
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 30.530, de 14/08/2009. Publicado no Diário
Oficial de 15/08/2009.
LEI Nº 8.804, DE 12/05/2009
Publicada no Diário Oficial de 02/05/2009
Autoria: Deputado Carlos Batinga
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ou placas em todos
os estabelecimentos comerciais que prestam serviço de acesso à Internet no âmbito
do Estado da Paraíba, com informações da nova redação dos Arts. 240 e 241 da Lei
Federal nº 8.069/90, que aprimora o combate à Pedofilia na Internet.
Projeto de Lei nº 1.051/2008
LEI Nº 8.841, DE 12/06/2009
Publicada no Diário Oficial de 14/06/2009
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Cria o cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.170/2009
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 30.607 de 25/08/2009 Publicado no Diário
Oficial de 26/08/2009.
LEI Nº 8.847, DE 25/06/2009

16

ALPB • Coletànea de Leis – Consumidor
Publicada no Diário Oficial de 26/06/2009
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo intermunicipal para idosos e
dá outras providências.
Medida Provisória nº 127/2009
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.181 de 09/04/2010. Publicado no Diário Oficial de 10/04/2010

LEI Nº 8.892, DE 23/09/2009
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 24/09/2009
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre o prazo máximo de dez dias para a emissão de parecer em
processos que tenha como interessado pessoa idosa, no âmbito dos órgãos estaduais,
incluídas as autarquias e fundações.
Projeto de Lei nº 1.255/2009
Promulgada pelo Presidente Deputado Arthur Cunha Lima Regulamentada pelo
Decreto nº 30.852 de 13/11/2009, publicado no Diário Oficial de 15/11/2009.
LEI Nº 8.943, DE 29/10/2009
Publicada no Diário Oficial de 30/10/2009
Autoria: Deputado Jacó Maciel
Ementa: Dispõe sobre a afixação, nas dependências dos estabelecimentos de saúde, de
informações sobre as vacinas infantis obrigatórias e dá outras providencias.
Projeto de Lei nº 1.335/2009
LEI Nº 8.958, DE 30/10/2009
Publicada no Diário Oficial de 01/11/2009
Autoria: Deputado Carlos Batinga
Ementa: Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer
outro produto fumígeno, derivado ou não do Tabaco, na forma que especifica, e cria
ambientes de uso coletivo livre de tabaco.
Projeto de Lei nº 994/2008
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.849 de 10/12/2010. Publicado no Diário
Oficial de 11/12/2010.
Observação: Alterada pela Lei nº 9.592 de 15/12/2011.
LEI N° 9.015, DE 30/12/2009
Publicada no Diário Oficial de 31/12/2009
Autoria: Deputado Aguinaldo Ribeiro
Ementa: Fica obrigada a inclusão de telefone e endereço do PROCON nas notas fiscais
de venda ao consumidor emitidos pelos estabelecimentos comerciais do Estado.
Projeto de Lei nº 1.546/2009
LEI N° 9.026, DE 30/12/2009
Publicada no Diário Oficial de 31/12/2009
Autoria: Deputado Ricardo Marcelo
Ementa: Dispõe sobre a proibição de bebidas alcoólicas em ônibus, transporte coletivo
interurbano e similar, no âmbito do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei n°1.557/2009
LEI N° 9.135, DE 27/05/2010
Publicada no Diário Oficial de 28/05/2010
Autoria: Deputado Nivaldo Manoel
Ementa: Estabelece sanções aos estabelecimentos comerciais que vendam as pulseiras coloridas, conhecidas como “Pulseiras do Sexo”, a menor de 18 anos e proíbe a
utilização pelos alunos nas escolas da rede pública e privada do Estado da Paraíba,
conforme especifica.
Projeto de Lei nº 1.693/2010
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LEI N° 9.147, DE 08/06/2010
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 10/06/2010
Autoria: Deputado Assis Quintans
Ementa: Diminui em 50% (cinquenta por cento) o preço das passagens intermunicipais
para professores no Estado da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.682/2010
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Observação: Alterada pela Lei nº 9.447, de 02/08/2011.
LEI Nº 9.231, DE 21/09/2010
Publicada no Diário Oficial de 22/09/2010
Autoria: Deputado Assis Quintans
Ementa: Proíbe a realização de eventos musicais e comercialização de bebidas alcoólicas no âmbito das Escolas Públicas Estaduais, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.698/2010
LEI Nº 9.280, DE 17/12/2010
Publicada no Diário Oficial de 18/12/2010
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Obriga os estabelecimentos comerciais a fixar em local visível e de fácil
acesso aviso sobre as formas de pagamento dos produtos oferecidos ao consumidor.
Projeto de Lei nº 1.862/2010
LEI Nº 9.323, DE 10/01/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 11/01/2011
Autoria: Deputado Romero Rodrigues
Ementa: Fica proibido o corte de energia elétrica e/ou água por falta de pagamento
sem que o consumidor seja avisado previamente e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.721/2010
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.314, DE 29/12/2010
Publicada no Diário Oficial de 30/12/2010
Autoria: Deputado Lindolfo Pires
Ementa: Dispõe sobre a Proteção das Crianças e Adolescentes consumidores dos
serviços oferecidos por empresas locadoras de computadores, para o acesso e uso à
internet, bem como programas e jogos de computador, interligados em rede local ou
conectados à rede mundial de computadores e dá outras providencias.
Projeto de Lei nº 1.863/2010
LEI Nº 9.363, DE 01/06/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 02/06/2011
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
Ementa: Dispõe sobre o cadastro para hospedagem de crianças e adolescentes em
hotéis, pousadas, pensões e estabelecimentos congêneres no Estado da Paraíba e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 51/2011
Promulgada pelo 2º Vice-Presidente Deputado Trócolli Júnior
LEI Nº 9.357, DE 27/04/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/04/2011
Autoria: Deputado Gervásio Maia
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas prestadoras de serviço de assistência médico-hospitalar (Planos de Saúde) informarem direitos e detalhamento do
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serviço contratado ao consumidor em suas faturas mensais e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 12/2011
LEI Nº 9.375, DE 03/06/2011
Publicada no Diário Oficial de 05/06/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das seguradoras comunicarem ao DETRAN/
PB todos os sinistros de veículos registrados no Estado que for considerada a perda
total e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 40/2011
LEI Nº 9.377, DE 03/06/2011
Publicada no Diário Oficial de 05/06/2011
Autoria: Deputado Janduhy Carneiro
Ementa: Cria a Certidão Negativa de Violação aos Direitos do Consumidor, no âmbito
do Estado da Paraíba, e dá outras providencias.
Projeto de Lei nº 52/2011
LEI Nº 9.419, DE 12/07/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de shows, boates, bares, salões
de festas e estabelecimentos afins exibirem, de modo destacado, advertência sobre o
perigo da associação de ingestão de bebida alcoólica e direção no trânsito e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 214/2011
LEI Nº 9.420, DE 12/08/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços de
energia elétrica, água e telefone confeccionarem seus demonstrativos de consumo
em Braille, para atender a parcela de consumidores portadores de deficiência visual,
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 195/2011
LEI Nº 9.421, DE 12/08/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hotéis, restaurantes, bares e similares,
localizados no âmbito do Estado da Paraíba, de disponibilizarem dispensador de
álcool gel sanitizante aos seus usuários.
Projeto de Lei nº 185/2011
LEI Nº 9.422, DE 12/08/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre obrigatoriedade de empresas que fizerem uso do serviço de
entrega através de motoboys, ou que possuam frota própria para o serviço, contratarem
apólice de seguro para seus funcionários, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 184/2011
LEI Nº 9.423, DE 12/08/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre o empacotamento das compras pelos supermercados e demais
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estabelecimentos similares e adota outras providências.
Projeto de Lei nº 70/2011
LEI Nº 9.425, DE 12/08/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Obriga os Postos de Saúde, Emergências de Hospitais, Consultórios Médicos e
Farmácias a fixarem cartazes informando o endereço e telefone do Conselho Regional
de Medicina do Estado da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 203/2011
LEI Nº 9.426, DE 12/08/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
Ementa: Dispõe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento bancário no Estado
da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 222/2011
LEI Nº 9.427, DE 12/07/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
Autoria: Estabelece normas para a comercialização dos botijões de gás de cozinha e
dá outras providências
Projeto de Lei nº 164/2011
Observação: Alterada pela Lei nº 9.549 de 06/12/2011.
LEI Nº 9.428, DE 12/07/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/07/2011
Autoria: Deputado Frei Anastácio
Autoria: Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Inspeção e Fiscalização
do Comércio de Produtos Derivados do Petróleo e do Álcool Combustível no Estado
da Paraíba – COMPER e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 100/2011
LEI Nº 9.430, DE 15/07/2011
Publicada no Diário Oficial de 15/06/2011
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das Empresas vencedoras de licitações
públicas, no âmbito do Estado da Paraíba, a reservarem no mínimo 5% do total de
vagas existentes na contratação de obras e de serviços aos sentenciados e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 275/2011
Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 32.383 de 29/08/2011. Publicado no Diário
Oficial de 30/08/2011.
LEI Nº 9.432, DE 20/07/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 21/07/2011
Autoria: Deputado Gervásio Maia
Ementa: Dispõe sobre o tempo de espera para atendimento em hospitais e clínicas
particulares, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 212/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.433, DE 20/07/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 21/07/2011
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
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Ementa: Trata da exposição e comercialização de revistas ou publicações com conteúdo
impróprio ou inadequado à crianças e adolescentes.
Projeto de Lei nº 229/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.435, DE 02/08/2011
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Obriga a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba
a realizar Campanha de Esclarecimentos sobre a Qualidade da Água e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 60/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.436, DE 02/08/2011
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para
crianças com deficiência nos locais que especifica.
Projeto de Lei nº 65/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.437, DE 02/08/2011
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a proibição do uso de aparelho de celular e equipamento
similar dentro da área que compreende os painéis que isolam os caixas e os clientes
em atendimento em todas as agências bancárias e instituições financeiras localizadas
nos municípios do Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 74/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.438, DE 15/09/2011
Publicada no Diário Oficial de 08/10/2011
Autoria: Deputado Janduhy Carneiro
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa de energia elétrica disponibilizar
o endereço completo do usuário.
Projeto de Lei nº 54/2011
LEI Nº 9.439, DE 15/09/2011
Publicada no Diário Oficial de 08/10/2011
Autoria: Deputado Anísio Maia
Ementa: Dispõe sobre o apoio a iniciativas de comercialização direta entre agricultores
familiares e consumidores.
Projeto de Lei nº 48/2011
LEI Nº 9.441, DE 02/08/2011
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputado Domiciano Cabral
Ementa: Estabelece a cobrança da Bandeira 1 para os portadores de necessidades
especiais e seus acompanhantes nos táxis do Estado da Paraíba, independentemente
do horário da corrida.
Projeto de Lei nº 119/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.444, DE 02/08/2011
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Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputado Edmilson Soares
Ementa: Concede passe livre intermunicipal para a pessoa vivendo com HIV/AIDS-PVHA no sistema de transporte coletivo interestadual convencional e nos transportes
alternativos, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 145/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.445, DE 02/08/2011
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos financeiros no âmbito
do Estado da Paraíba dotarem suas agências bancárias de bloqueadores de telefonia
celular e rádios de comunicação.
Projeto de Lei nº 149/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.446, DE 02/08/2011
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputado Genival Matias
Ementa: Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas obesas nas repartições
públicas, nas empresas concessionárias de serviços públicos, nas instituições financeiras
e nos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços.
Projeto de Lei nº 189/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.447, DE 02/08/2011
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/08/2011
Autoria: Deputado Anísio Maia
Ementa: Altera o art. 1º da Lei nº 9.147, de 08 de junho de 2010 que trata sobre o
preço das passagens intermunicipais para professores, no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 49/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.449, DE 12/09/2011
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 14/09/2011
Publicada no Diário Oficial de 15/09/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre o incentivo à redução do consumo de água no Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 77/2011
Promulgada pelo 2º Vice-Presidente Deputado Trócolli Júnior
LEI Nº 9.452, DE 21/09/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 23/09/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre a obrigação de descriminar todos os tributos incidentes nos
produtos comercializados ou serviços prestados no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 89/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.475, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da rede de farmácias do Estado da Paraíba,
que participam do Programa Farmácia Popular do Governo Federal, afixar em lugar
de boa visibilidade, nas suas dependências, a relação dos remédios contemplados
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pelo programa.
Projeto de Lei nº 411/2011
LEI Nº 9.476, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado André Gadelha
Ementa: Institui responsabilidade direta e objetiva por descumprimento contratual,
prática abusiva e qualquer dano causado ao consumidor no Estado da Paraíba pelas
empresas prestadoras de serviços privados essenciais ou contínuos e por concessionárias
ou permissionárias de serviços públicos.
Projeto de Lei nº 287/2011
LEI Nº 9.477, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado Gervásio Maia
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas prestadoras de serviço de assistência técnica de eletroeletrônicos e congêneres a disporem informações ao consumidor.
Projeto de Lei nº 274/2011
LEI Nº 9.478, DE 27/10/ 2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre proibição de cobrança prévia de taxa para cadastramento de
currículo vitae, nas agências de empregos, inclusive as virtuais, localizadas no âmbito
do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 292/2011
LEI Nº 9.479, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre a instalação de terminais eletrônicos de consulta de preços nos
supermercados, hipermercados, lojas de departamentos e magazines localizados no
âmbito do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 291/2011
LEI Nº 9.483, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado Anísio Maia
Ementa: Institui a Campanha Saber Comer é Saber Viver, que promove a alimentação
saudável nas escolas das redes públicas e privadas do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 361/2011

LEI Nº 9.489, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que específica manterem
guichês adequados à altura, e condizentes às necessidades das Pessoas Portadoras de
Deficiência.
Projeto de Lei nº 330/2011
LEI Nº 9.494, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
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Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Institui no âmbito do Estado da Paraíba o Programa de inclusão no Mercado
de Trabalho de Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
Projeto de Lei nº 331/2011
LEI Nº 9.495, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas com página na Internet com
sede no Estado da Paraíba a disponibilizar o número do CNPJ e endereço da sede,
bem como o número do serviço de SAC da empresa, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 227/2011
LEI Nº 9.496, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputada Léa Toscano
Ementa: Dispõe sobre a implantação ao longo das rodovias estaduais de sinalização
indicativa de atrativos e equipamentos turísticos, bem como de infraestrutura de apoio
ao turista, destinada à orientação de seus usuários quanto aos locais de interesse
turístico e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 348/2011
LEI Nº 9.497, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado Genival Matias
Ementa: Institui em todos os estabelecimentos do Sistema Estadual de Educação, o
Programa de Ensino sobre os Direitos do Consumidor.
Projeto de Lei nº 296/2011
LEI Nº 9.499, DE 27/10/2011
Publicada no Diário Oficial de 29/10/2011
Autoria: Deputado Hervázio Bezerra
Ementa: Determina que os bancos, as empresas de cartão de crédito, as operadoras de
serviços de telefonia móvel, provedores de Internet e TV por assinatura, disponibilizem
aos usuários, mecanismos capazes de gerar algum tipo de recibo, que lhes permita
comprovar documentalmente, o teor e a data de suas solicitações.
Projeto de Lei nº 306/2011
LEI Nº 9.505, DE 14/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 15/11/2011
Autoria: Deputado Domiciano Cabral
Ementa: Dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para acondicionamento de produtos e mercadorias a serem utilizados nos estabelecimentos comerciais
em todo o território paraibano.
Projeto de Lei nº 159/2011
LEI Nº 9.508, DE 14/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 15/11/2011
Autoria: Deputado Anísio Maia
Ementa: Institui o Programa Merenda Cidadã, que promove a educação alimentar
nas escolas e prioriza a aquisição de alimentos da agricultura familiar e de pescados
para a merenda escolar da rede oficial do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 374/2011
LEI Nº 9.523, DE 24/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 25/11/2011
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Autoria: Deputado Edmilson Soares
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nas proximidades das piscinas,
de placa indicativa de sua profundidade e dos perigos do mergulho.
Projeto de Lei nº 267/2011
LEI Nº 9.524, DE 24/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 25/11/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações contra o uso
de drogas nos eventos que específica e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 418/2011
LEI Nº 9.525, DE 24/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 25/11/2011
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Institui no âmbito do Estado da Paraíba a Campanha Permanente de Esclarecimento e Prevenção do Contágio de Hepatite dos Tipos B e C, voltada a profissionais
de salão de beleza e estabelecimentos congêneres e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 182/2011
LEI Nº 9.627 de 27/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/12/2011
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Estabelece a obrigatoriedade de veiculação de mensagens educativas sobre o
uso indevido de drogas em shows culturais voltados para o Público Infanto – Juvenil
e em seus respectivos ingressos.
Projeto de Lei nº 569/2011
LEI Nº 9.534, DE 30/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 01/12/2011
Autoria: Deputado Janduhy Carneiro
Ementa: Dispõe sobre direitos e obrigações das entidades filantrópicas e empresas
concessionárias de serviços públicos, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 228/2011
LEI Nº 9.539, DE 30/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 01/12/2011
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Torna obrigatória a divulgação dos contratos da administração direta, indireta
e autárquica do Estado da Paraíba nos seus respectivos sites oficiais.
Projeto de Lei nº 436/2011

LEI Nº 9.540, DE 30/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 01/12/2011
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Torna obrigatória a reserva de 5% (cinco por cento) de mesas e cadeiras
para idosos, portadores de necessidades especiais e mulheres gestantes nas praças de
alimentação dos shoppings centers e restaurantes no âmbito do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 437/2011
LEI Nº 9.541, DE 30/11/2011
Publicada no Diário Oficial de 01/12/2011
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
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Ementa: Torna obrigatória a instalação de dispositivos que inutilizem as cédulas nos
casos de violação de caixas eletrônicos.
Projeto de Lei nº 260/2011
LEI Nº 9.542, DE 06/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 07/12/2011
Autoria: Deputado João Henrique
Ementa: Dispõe que os responsáveis pelas farmácias e drogarias estabelecidas no
Estado da Paraíba deverão afixar placa, em local visível ao público, contendo nome e
número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia - CRF do seu farmacêutico
responsável, bem como seu horário de trabalho.
Projeto de Lei nº 639/2011
LEI Nº 9.548, DE 06/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 07/12/2011
Autoria: Deputado Arnaldo Monteiro
Ementa: Dispõe sobre a utilização de madeira apreendida por órgão de defesa ambiental do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 347/2011
LEI Nº 9.549, DE 06/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 07/12/2011
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
Ementa: Altera dispositivos da Lei Estadual nº 9.427, de 12 de julho de 2011. (comercialização dos botijões de gás de cozinha)
Projeto de Lei nº 580/2011
LEI Nº 9.579, DE 09/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 10/12/2011
Autoria: Deputado Gervásio Maia
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de bancos e agências bancárias instalarem
e oferecerem banheiros sanitários para os seus clientes em atendimento, e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 684/2011
LEI Nº 9.580, DE 09/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 10/12/2011
Autoria: Deputado Gervásio Maia
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de bancos e agências bancárias, disporem de
divisórias nos caixas de atendimento, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 683/2011
LEI Nº 9.582, DE 12/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 13/12/2011
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Dispõe sobre a exigência de parcela do ICMS, nas operações interestaduais
que destinem mercadorias ou bens a consumidor final, cuja aquisição ocorrer de forma
não presencial, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 181/2011
OBS: Lei Estadual suspensa em virtude de Liminar do Supremo Tribunal Federal
– STF em 23/02/2012
LEI Nº 9.585, DE 13/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 14/12/2011
Autoria: Deputado André Gadelha
Ementa: Disciplina a forma de participação, reclamação e denúncia do usuário na
Administração Pública Estadual e dá outras providências.

26

ALPB • Coletànea de Leis – Consumidor
Projeto de Lei nº 370/2011
LEI Nº 9.592, DE 15/12/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/12/2011
Autoria: Deputado João Gonçalves
Ementa: Altera dispositivos da Lei nº 8.958, de 30 de outubro de 2009. (Proíbe o
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto
fumígeno)
Projeto de Lei nº 215/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.593, DE 15/12/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/12/2011
Autoria: Deputado André Gadelha
Ementa: Isenta o pagamento de taxas para obtenção de segunda via, àquelas pessoas
que tiverem seus documentos perdidos ou danificados para os municípios que decretaram estado de calamidade por ocasião das enchentes no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 314/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.603, DE 21/12/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 22/12/2011
Autoria: Deputado Luciano Cartaxo
Ementa: Dispõe sobre a fixação das tabelas de preços dos serviços prestados pelas
agências bancárias no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 518/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.609, DE 21/12/2011
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 22/12/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da individualização do medidor de consumo
de água em edificações residenciais, comerciais ou mistas no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 597/2011
LEI Nº 9.623, DE 27/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/12/2011
Autoria: Deputado Quintans
Ementa: Torna obrigatório o encaminhamento, por escrito, dos contratos firmados
por meio de Call Center e formas similares aos contratantes e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 615/2011

LEI Nº 9.624, DE 27/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/12/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Determina que a forma de pagamento em dinheiro, cartão ou cheque não pode
acarretar diferenciação nos valores dos combustíveis nos postos no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 419/2011
Observação: Alterada pela Lei nº 9.905 de 05/10/2012
LEI Nº 9.632, DE 27/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/12/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de informar aos consumidores sobre os in-
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gredientes utilizados no preparo dos alimentos fornecidos por restaurantes comerciais,
estabelecidos no Estado da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 512/2011
LEI Nº 9.634, DE 27/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 28/12/2011
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de assentos nas agências bancárias, públicas
e privadas na realização de todas suas operações e serviços, no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 479/2011
LEI Nº 9.642, DE 29/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 30/12/2011
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização dos óculos utilizados para
filmes em terceira dimensão – 3D e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 439/2011
LEI Nº 9.652, DE 29/12/2011
Publicada no Diário Oficial de 30/12/2011
Autoria: Deputado Quintans
Ementa: Proíbe, no Estado da Paraíba, a venda, a oferta e a permissão de consumo
de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de dezoito anos de idade,
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 595/2011
LEI Nº 9.667, DE 15/03/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/03/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre o serviço de guarda de veículos por estabelecimentos comerciais
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 279/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.668, DE 15/03/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/03/2012
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
Ementa: Institui o Projeto de Incentivo à utilização de sacola retornável e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 442/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo

LEI Nº 9.669, DE 15/03/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/03/2012
Autoria: Deputado Gervásio Maia
Ementa: Dispõe sobre a regulamentação da cobrança da meia entrada em estabelecimentos comerciais, cinemas, casa de espetáculos, teatros, campo de futebol entre outros.
Projeto de Lei nº 441/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
Observação: Alterada pela Lei nº 9.811 de 27/06/2012 e pela Lei nº 9.877, de
29/08/2012.
LEI Nº 9.670, DE 15/03/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/03/2012
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Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a gratuidade de passagens intermunicipais para pessoas portadoras de deficiência mentais e sensoriais e ao acompanhante.
Projeto de Lei nº 272/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.671, DE 15/03/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 16/03/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a produção e gratuidade na obtenção do documento carteira de
estudante aos estudantes da rede pública de ensino do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 480/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.698, DE 04/05/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 08/05/2012
Autoria: Deputado João Henrique
Ementa: Institui a obrigatoriedade de fazer constar no banco de dados do DETRAN-PB a quilometragem exibida no odômetro no ato da vistoria.
Projeto de Lei nº 642/2011.
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.712, DE 25/05/2012
Publicada no Diário Oficial de 26/05/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação do anunciante em propaganda
ao ar livre do tipo outdoor no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 733/2012
LEI Nº 9.720, DE 29/05/2012
Publicada no Diário Oficial de 30/05/2012
Autoria: Deputada Daniella Ribeiro
Ementa: Dispõe sobre a inclusão de cláusula nos contratos de adesão aos serviços de
telefonia fixa, de telefonia móvel e de banda larga e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 703/2012
LEI Nº 9.722, DE 29/05/2012
Publicada no Diário Oficial de 30/05/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Obriga as instituições bancárias instaladas no Estado da Paraíba a disporem
de equipamentos de segurança e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 731/2012
LEI Nº 9.724, DE 29/05/2012
Publicada no Diário Oficial de 30/05/2012
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Obriga as instituições financeiras a informarem ao consumidor sobre o
desconto na antecipação do pagamento de dívidas.
Projeto de Lei nº 756/2012
LEI Nº 9.759, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Poder Executivo
Ementa: Altera dispositivos da Lei nº 8.684, de 07 de novembro de 2008. (Programa
de Parceria Público-Privada, dispondo sobre normas específicas para licitação e contratação, no âmbito do Estado)
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Projeto de Lei nº 764/2012
LEI Nº 9.767, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre a obrigação das empresas de telefonia móvel que prestam serviços no âmbito do Estado da Paraíba, a enviar mensagem aos consumidores sobre o
limite da franquia contratada.
Projeto de Lei nº 882/2012
LEI Nº 9.768, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre as formas de divulgação das promoções de produtos alimentícios
com menos de um mês para o término da validade, no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 806/2012
LEI Nº 9.771, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado André Gadelha
Ementa: Torna obrigatório o fornecimento gratuito de embalagem ao consumidor,
para acondicionamento de produtos comprados em supermercados, hipermercados e
demais estabelecimentos comerciais no Estado da Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 773/2012
LEI Nº 9.772, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado João Henrique
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e uso de aparelho sensor de
vazamento de gás nos estabelecimentos industriais, comerciais e prédios residenciais
no Estado.
Projeto de Lei nº 824/2012
LEI Nº 9.773, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Obriga os estabelecimentos comerciais no Estado da Paraíba, que venderem produtos fora do prazo de validade, a darem gratuitamente ao consumidor dois
produtos da mesma espécie e qualidade, como forma de penalização pela conduta.
Projeto de Lei nº 815/2012

LEI Nº 9.774, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a disponibilização de informação através da internet, aos
proprietários de veículos apreendidos e removidos para os pátios de todo o Estado da
Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 807/2012
LEI Nº 9.775, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre a Política de Prevenção ao Tabagismo no Estado da Paraíba
e dá outras providências.
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Projeto de Lei nº 828/2012
LEI Nº 9.782, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Janduhy Carneiro
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras, inserirem mensagem educativa, e dá outras providências. (mensagem sobre os malefícios das drogas)
Projeto de Lei nº 916/2012
LEI Nº 9.789, DE 08/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 09/06/2012
Autoria: Deputado Genival Matias
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de vistoria pelos parques de
diversões e estabelecimentos congêneres e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 887/2012
LEI Nº 9.795, DE 14/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 16/06/2012 e no Diário do Poder Legislativo de
18/06/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre o ingresso gratuito de ex-atletas profissionais em competições
esportivas e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 781/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.797, DE 14/06/2012
Publicada no Diário Oficial de 16/06/2012 e no Diário do Poder Legislativo de
18/06/2012
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a proibição das instituições de ensino particular inscrever nos
órgãos de restrição ao crédito SERASA e SPC o nome dos alunos inadimplentes.
Projeto de Lei nº 809/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.811, DE 27/06/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Pode Legislativo de 28/06/2012
Autoria: Deputado João Gonçalves
Ementa: Altera o artigo 4º da Lei nº 9.669, de 15 de março de 2012. (certificação
digital de carteira de estudante)
Projeto de Lei nº 886/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.819, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Determina a disponibilização e manutenção de exemplares da Constituição
Federal e da Constituição Estadual, atualizados, nos acervos das bibliotecas e das
unidades escolares e instituições de Ensino Público e Privado do Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 1.035/2012
LEI Nº 9.820, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Obriga as Clínicas, Laboratórios e Consultórios autorizarem as guias de
exames encaminhados pelos médicos conveniados de plano de saúde na hora do
atendimento.
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Projeto de Lei nº 989/2012
LEI Nº 9.822, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputado Genival Matias
Ementa: Dispõe sobre a publicação, pelos órgãos de defesa do consumidor, de informações sobre atos lesivos aos consumidores.
Projeto de Lei nº 1.001/2012.
LEI Nº 9.835, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre as informações de liberação de créditos de natureza alimentícia,
em página eletrônica disponível na internet, na forma que especifica.
Projeto de Lei nº 884/2012
LEI Nº 9.836, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, pronto-socorros e unidades
básicas de saúde de afixar quadro informativo, na forma que menciona.
Projeto de Lei nº 1.030/2012
LEI Nº 9.837, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputado João Henrique
Ementa: Dispõe sobre a exibição de filme publicitário de advertência contra a pedofilia, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes antes das sessões nos
cinemas do Estado.
Projeto de Lei nº 1.007/2012
LEI Nº 9.838, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputado Hervázio Bezerra
Ementa: Fica proibida a venda de seringas descartáveis por parte das farmácias,
drogarias, supermercados, clínicas e hospitais do Estado da Paraíba, a menores de
18 (dezoito) anos.
Projeto de Lei nº 967/2012
LEI Nº 9.842, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Determina que os estabelecimentos que promovem eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, públicos e privados, localizados no âmbito do Estado
da Paraíba, ficam obrigados a afixar placa em local visível e próximo às bilheterias
informando o Direito do Idoso, conforme o art. 23 de Lei Federal nº 1.0741, de
01/10/2003, com os dizeres que menciona.
Projeto de Lei nº 1.042/2012
LEI Nº 9.843, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputada Gilma Germano
Ementa: Obriga os restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques, ambulantes e similares
a utilizarem canudos de plásticos individualmente e hermeticamente embalados em
todo o Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 1.053/2012
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LEI Nº 9.844, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre campanha permanente de divulgação da Tarifa Social de Energia
Elétrica no Estado da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.020/2012
LEI Nº 9.845, DE 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputada Olenka Maranhão
Ementa: Determina que os clubes aquáticos, hotéis, parques e similares a realização
de monitoramento mensal da qualidade da água utilizada e a fixação em local visível
do resultado.
Projeto de Lei nº 1.037/2012
LEI Nº 9.849 de 06/07/2012
Publicada no Diário Oficial de 08/07/2012
Autoria: Deputado João Gonçalves
Ementa: Institui o Dia Estadual de Campanha pelo Uso Racional dos Medicamentos,
a ser comemorado anualmente no dia 05 de maio.
Projeto de Lei nº 1.047/2012
LEI Nº 9.858, DE 13/07/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 17/07/2012
Autoria: Deputada Francisca Motta
Ementa: Dispõe sobre penalidades às escolas públicas e privadas do Estado da Paraíba
quando verificada a prática do “bullying” e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 120/2011
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.861, DE 13/07/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 17/07/2012
Autoria: Deputado Genival Matias
Ementa: Dispõe sobre o prazo máximo de atendimento aos clientes nas serventias
notariais e de registros públicos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 889/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.863, DE 13/07/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 17/07/2012
Autoria: Deputado Dr. Aníbal
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência de realização de exame médico
de aptidão ao esforço físico e sua renovação semestrais, por alunos de academias de
ginástica, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 946/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.864, DE 13/07/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 17/07/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Ficam obrigados os operadores de Cartão de Crédito e Débito, caso o cartão
tenha sido recusado, a imprimir no ato da tentativa de compra de seu cliente, um
relatório informando o motivo pelo qual a compra não foi efetivada.
Projeto de Lei nº 955/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
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LEI Nº 9.865, DE 13/07/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 17/07/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa e multas decorrentes do
restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica e água, na forma
que especifica
Projeto de Lei nº 988/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.866, DE 13/07/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 17/07/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa referente a documentos escolares
nas escolas e faculdades privadas no Estado da Paraíba.
Projeto de Lei nº 987/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.877, DE 29/08/2012
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 30/08/2012
Autoria: Deputado Gervásio Maia
Ementa: Altera e inclui dispositivos na Lei nº 9.669/2012. (Lei da meia entrada)
Projeto de Lei nº 1.094/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.901, DE 05/10/2012
Publicada no Diário Oficial de 07/10/2012
Autoria: Deputado Assis Quintans
Ementa: Dispõe sobre a implantação de um serviço denominado “Disque Álcool” que
servirá para denunciar condutores de veículos motorizados que abusam na ingestão
de bebidas alcoólicas, além do limite permitido, no trânsito do Estado da Paraíba
Projeto de Lei nº 1.068/2012
LEI Nº 9.904, DE 05/10/2012
Publicada no Diário Oficial de 07/10/2012
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Regulamenta a oferta de serviços do tipo “couvert artístico” no Estado da
Paraíba e dá outras providências
Projeto de Lei nº 1.143/2012

LEI Nº 9.905, DE 05/10/2012
Publicada no Diário Oficial de 07/10/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dá nova redação ao Parágrafo único do Art. 2º da Lei nº 9.624, de 27 de
dezembro de 2011. (PROCON/PB – fixação de cartazes nos postos de venda de
combustíveis afiliados sobre a proibição da cobrança diferenciada de preços)
Projeto de Lei nº 1.081/2012
LEI Nº 9.907, DE 10/10/ 2012
Publicada no Diário Oficial de 12/10/2012
Autoria: Deputado Caio Roberto
Ementa: Dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento dos consumidores
nos caixas de supermercados e hipermercados instalados no Estado da Paraíba, e dá
outras providências.
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Projeto de Lei nº 1.062/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.908, DE 23/10/2012
Publicado no Diário Oficial de 25/10/2012
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização no SITE do DETRAN-PB, de todos as informações referentes aos processos administrativos decorrentes de
infrações de trânsito aplicadas aos condutores ou proprietários de veículos no Estado
da Paraíba, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.061/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.922, DE 27/11/2012
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 29/11/2012 e no Diário Oficial de
30/11/2012
Autoria: Deputado Assis Quintans
Ementa: Proíbe as operadoras de telefonia móvel a cobrarem pelas chamadas realizadas entre os mesmos usuários quando a ligação anterior tenha sido interrompida.
Projeto de Lei nº 1.161/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.923, DE 27/11/2012
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 29/11/2012 e no Diário Oficial de
30/11/2012
Autoria: Deputado Assis Quintans
Ementa: Obriga as empresas de planos de saúde a autorizar todos os exames, que
exijam análise prévia, em um prazo máximo de 24 horas, quando o paciente for idoso.
Projeto de Lei nº 1.162/2012
Promulgada pelo Presidente Ricardo Marcelo
LEI Nº 9.952, DE 11/01/2013
Publicada no Diário Oficial de 12/01/2013
Autoria: Deputado Domiciano Cabral
Ementa: Dispõe sobre o direito à continuidade no fornecimento de energia elétrica ao
portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira
o uso continuado de aparelhos e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 1.148/2012
LEI Nº 9.953, DE 11/01/2013
Publicada no Diário Oficial de 12/01/2013
Autoria: Deputado Vituriano de Abreu
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes ou placas informativas sobre o dever dos estabelecimentos comerciais sediados no Estado da Paraíba,
que venderem produtos fora do prazo de validade, a disponibilizarem gratuitamente
ao consumidor dois produtos da mesma espécie e qualidade, bem como fixa multa
em caso de descumprimento, na forma que menciona, e dá outras providências
Projeto de Lei nº 1.210/2012
LEI Nº 9.954, DE 11/01/2013
Publicada no Diário Oficial de 12/01/2013
Autoria: Deputada Gilma Germano
Ementa: Dispõe sobre a manutenção de serviços de segurança privada em locais
em que houver a instalação de caixas eletrônicos, terminais bancários e outros
equipamentos assemelhados, bem como em casas lotéricas, agências dos Correios e
estabelecimentos similares
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Projeto de Lei nº 372/2011
LEI Nº 9.955, DE 11/01/2013
Publicada no Diário Oficial de 12/01/2013
Autoria: Deputado Raniery Paulino
Ementa: Dispõe sobre obrigação de planos de saúde e seguro de assistência à saúde
no Estado da Paraíba a fornecerem aos seus clientes justificativa, por escrito e imediata, em caso de negativa de realização de procedimentos, exames, internamentos
ou conduta similar.
Projeto de Lei nº 1.219/2012
LEI Nº 9.961, DE 21/01/2013
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder Legislativo de 22/01/2013
Autoria: Deputado Trócolli Júnior
Ementa: Assegura ao consumidor, no âmbito do Estado da Paraíba, o direito de livre
escolha da oficina em casos de cobertura dos danos em veículos por seguradoras.
Projeto de Lei nº 1.187/2012
Promulgada pelo Presidente Deputado Ricardo Marcelo
4. RESOLUÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
RESOLUÇÃO Nº 1.574 DE 12/09/2012
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 14/09/2012
Autoria: Mesa Diretora
Ementa: Cria o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor - Procon Legislativo
- no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e dá outras providências
. Projeto de Resolução nº 55/2012
5. DECRETOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 12.690, DE 04/10/1988
Publicado no Diário Oficial de 05/10/1988
Institui o programa estadual de orientação e proteção do consumidor do estado da
Paraíba - PROCON/PB e adota outras providências.
DECRETO N° 26.279, DE 23/09/2005
Publicado no Diário Oficial de 24/09/2005
Regulamenta a Lei n° 7.529, de 14 de abril de 2004, que estabelece normas sobre a
concessão de Passe Livre às pessoas portadoras de deficiência, nos transportes intermunicipais, e dá outras providências.
DECRETO N° 30.305, DE 05/05/2009
Publicado no Diário Oficial de 06/05/2009
Regulamenta a Lei n° 8.744, de 02 de abril de 2009, que dispõe sobre o prazo máximo
de três dias para a realização de consultas médicas e exames em pacientes com idade
superior a 65 (sessenta e cinco) anos, em portadores de deficiência física e em gestantes.
DECRETO Nº 30.323, DE 11/05/2009
Publicado no Diário Oficial de 12/05/2009
Regulamenta a Lei Estadual n° 8.766, de 15 de abril de 2009, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da fixação de cartazes, placas ou adesivos em hospitais, postos de
saúde, ambulatórios e funerárias, com informações sobre o DPVAT.
DECRETO N° 30.363, DE 26/05/2009
Publicado no Diário Oficial de 27/05/2009
Concede Isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras
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de deficiência física, e dá outras providências.
DECRETO Nº 30.530, DE 14/08/2009
Publicado no Diário Oficial de 15/08/2009
Dispõe sobre o regulamento da Lei nº 8.768/09 e as condições de funcionamento dos
gabinetes de tatuagem e de piercing, fiscalização e vigilância sanitária.
DECRETO Nº 30.607, DE 25/08/2009
Publicado no Diário Oficial de 26/08/2009
Dispõe sobre o Regulamento da Lei nº 8.841, de 12 de junho de 2009, que cria o cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing e dá outras providências.
DECRETO Nº 30.852, DE 13/11/2009
Publicado no Diário Oficial de 15/11/2009
Regulamenta a Lei nº. 8.892, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre o prazo
máximo de dez dias para a emissão de parecer em processos que tenha como interessado pessoa idosa no âmbito dos órgãos estaduais, inclusive as autarquias e fundações.
DECRETO Nº 31.602, DE 14/11/2010
Publicado no Diário Oficial de 15/11/2010
Regulamenta a Lei nº 9.148, de 10 de junho de 2010, que dispõe sobre o controle
da poluição sonora a ser observado nas novas edificações residenciais e comerciais.
DECRETO N° 31.193, DE 16/04/2010
Publicado no Diário Oficial de 17/04/2010
Regulamenta a Lei Estadual nº 8.959, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a
divulgação, no Site Oficial do Governo do Estado da Paraíba e nos Centros de Distribuição de Medicamentos Excepcionais - CEDMEX, de relação dos medicamentos
existentes, daqueles que estão em falta e a previsão de recebimento dos mesmos, e
dá outras providências.
DECRETO N° 32.001, DE 04/02/2011
Publicado no Diário Oficial de 05/02/2011
Ementa: Estabelece critérios para aplicação da Lei n° 9.115, de 07 de maio de 2010,
que concede passe livre aos portadores de câncer nos ônibus do Sistema de Transporte
Coletivo Intermunicipal no Estado da Paraíba.

DECRETO Nº 32.135, DE 11/05/2011
Publicado no Diário Oficial de 12/05/2011
Altera o Decreto nº 30.363, de 26 de maio de 2009, que concede isenção do ICMS,
nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, e dá
outras providências.
DECRETO N° 32.383, DE 29/08/2011
Publicado no Diário Oficial de 30/08/2011
Regulamenta a Lei n° 9.430, de 14 de julho de 2011, que trata da obrigatoriedade
das Empresas vencedoras de licitações públicas, no âmbito do Estado da Paraíba, a
reservarem até 5% do total de vagas existentes na contratação de obras e de serviços
aos sentenciados e dá outras providências.
DECRETO Nº 32.384, DE 29/08/2011
Publicado no Diário Oficial de 30/08/2011
Estabelece os procedimentos para contratação de trabalhadores oriundos do sistema
prisional e dá outras providências.
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DECRETO Nº 32.819, DE 19/03/2012
Publicado no Diário Oficial de 20/03/2012
Dispõe sobre o deferimento do ICMS aos contribuintes enquadrados na atividade
econômica que especifica, e dá outras providências.
DECRETO Nº 32.897, DE 30/04/2012
Publicado no Diário Oficial de 05/05/2012
Altera dispositivos do Decreto nº 30.850, de 13 de novembro de 2009.
DECRETO Nº 32.936, DE 08/05/2012
Publicado no Diário Oficial de 10/05/2012
Dispõe sobre a concessão de Regime Especial de Tributação do ICMS aos contribuintes
que realizem venda exclusivamente de forma não presencial, por meio de internet,
nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final.
DECRETO Nº 32.991, DE 29/05/2012.
Publicado no Diário Oficial de 30/05/2012
Regulamenta os artigos 6º e 7º da Lei nº 8.134, de 26 de dezembro de 2006, que dispõe
sobre os estabelecimentos comerciais que colocam a disposição, mediante locação,
computadores e máquinas para acesso à Internet e dá outras providências.
DECRETO Nº 33.043, de 22/06/2012
Publicado no Diário Oficial de 23/06/2012
Institui o Comitê Gestor Interestadual de Cidadania e Organização de Mulheres
Trabalhadoras Rurais do Estado da Paraíba – CGICOMTR e dá outras providências.
DECRETO Nº 33.050, DE 25/06/2012.
Publicado no Diário Oficial de 26/06/2012
Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do caput do Art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2o do art. 216 da
Constituição Federal .
DECRETO Nº 33.162, de 26/07/2012
Publicado no Diário Oficial de 27/07/2012
Dispõe sobre critérios para seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha
Vida 2, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, em Municípios com População Limitada a 50.000 habitantes.
DECRETO N° 33.249, DE 28/08/2012
Publicado no Diário Oficial de 29/08/2012
Regulamenta o procedimento de apresentação, análise e aproveitamento de propostas,
estudos e projetos apresentados pela iniciativa privada para inclusão no Programa de
Parceria Público-Privada (PROPPP-PB) e dá outras providências.
6. PORTARIA
PORTARIA N° 75/2012-SEDAP - DE 20/08/2012
Disciplina o trânsito de aves, seus produtos, subprodutos e resíduos no Estado da
Paraíba.
PORTARIA N° 220/GSER- DE 21/09/2012
Definir o “lay-out” e padrão definidos pela Secretaria de Estado da Receita em conjunto
com o Sindicato das Indústrias de Água Mineral e Adicionadas de Sais do Estado da
Paraíba — SINDÁGUA.
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PORTARIA N° 420/GS DE 09/07/2012
Institui Grupo Condutor Estadual de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito
do Sistema Único de Saúde – SUS.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
As normas jurídicas inseridas na presente Coletânea
de Leis não substituem os textos legais publicados nos
Diários Oficiais da União, do Estado da Paraíba e, de
igual modo, nos Diários do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público.
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DA PARAÍBA

(Dispositivos Selecionados)

Promulgação
05 de outubro de 1989
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PREÂMBULO

									
Nós, representantes do povo paraibano, reunidos em Assembléia Estadual Constituinte, conforme os princípios da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, objetivando instituir
uma ordem jurídica autônoma para uma democracia social
participativa, legitimada pela vontade popular, que assegure o
respeito à liberdade e à justiça, o progresso social, econômico
e cultural, e o bem-estar de todos os cidadãos, numa sociedade pluralista e sem preconceitos, decretamos e promulgamos,
invocando a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DA PARAÍBA.
....................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 27. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor – PROCON Estadual fica vinculado à Defensoria
Pública do Estado da Paraíba, com as competências e a estrutura
organizacional previstas em lei.
• Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº
25, de 6 de novembro de 2007.
...........................................................................
João Pessoa, 5 de outubro de 1989
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LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 79, DE 27/11/2007
Regulamenta o Parágrafo único, do artigo 161, da
Constituição do Estado da Paraíba, dispondo sobre medidas de esclarecimentos aos consumidores
acerca dos impostos incidentes em mercadorias e
serviços adquiridos, e dá outras providências.
LEI COMPLEMENTAR N° 97, DE 22/12/2010
Dispõe sobre a organização do Ministério Público
do Estado da Paraíba. (dispositivos selecionados)
LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 23/05/2012
Dispõe sobre a organização e estrutura orgânica da
Defensoria Pública do Estado da Paraíba, institui
o regime jurídico da carreira de Defensor Público
do Estado, e dá outras providências. (dispositivos
selecionados)
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LEI COMPLEMENTAR Nº 79,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007.
Regulamenta o Parágrafo único, do artigo 161, da
Constituição do Estado da Paraíba, dispondo sobre
medidas de esclarecimentos aos consumidores acerca
dos impostos incidentes em mercadorias e serviços
adquiridos, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º As emissões de documentos fiscais à consumidor, relativos
a operações com mercadorias e/ou prestações de serviços, deverão trazer
referência, de maneira clara e destacada, aos impostos nelas incidentes.
§ 1º Além do valor do imposto a que se refere o caput deste artigo,
deverá constar a respectiva porcentagem do tributo em relação ao valor total
da operação realizada.
§ 2º Nos casos em que a operação ou a prestação esteja desonerada em
decorrência de isenção ou não-incidência, ou em que tenha sido atribuída a
outro contribuinte a responsabilidade pelo pagamento, a circunstância deve
ser mencionada no documento fiscal.
Art. 2º As eventuais adaptações de modelos de documentos fiscais
existentes caberão ao Poder Executivo, através de regulamento próprio.
Art. 3º O descumprimento desta Lei ensejará nas penalidades estabelecidas em normas tributárias em vigor.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 27 de novembro de 2007; 119º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––
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LEI COMPLEMENTAR N° 97,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.
AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado da Paraíba.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
......................................................................
CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO
Seção I
Das Funções Gerais
Art. 37. Além das funções previstas nas Constituições federal, estadual e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público:
I - propor a ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
estaduais ou municipais, face à Constituição Estadual;
II - promover a representação de inconstitucionalidade para efeito
de intervenção do Estado nos Municípios;
III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da
lei, para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção, a prevenção e a reparação dos danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, ao consumidor,
à cidadania e às minorias étnicas;
d) a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
público ou à moralidade administrativa do Estado ou dos Municípios, de
suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de
que participe o Poder Público.
V - manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória
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por lei e, ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício
de suas funções institucionais, não importando a fase ou o grau de jurisdição
em que se encontrem os processos;
VI - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que
abriguem idosos, crianças e adolescentes, incapazes ou pessoas com deficiência;
VII - impetrar habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e
mandado de segurança quando o fato disser respeito à sua área de atribuição funcional;
VIII - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar gestor de
dinheiro público condenado pelo Tribunal de Contas;
IX - propor, quando cabível, ação de responsabilidade do fornecedor
de produtos e serviços, em defesa do consumidor;
X - fiscalizar, nos cartórios ou repartições em que funcione, o andamento dos processos e serviços, usando das medidas necessárias à apuração da responsabilidade de titulares de ofícios, serventuários da justiça ou
funcionários;
XI - exercer o controle externo da atividade policial, através de medidas judiciais e administrativas, visando a assegurar a correção de ilegalidades e de abusos de poder, bem assim, a indisponibilidade da persecução
penal, podendo:
a) ter ingresso e realizar inspeções em estabelecimentos policiais,
civis ou militares ou prisionais;
b) requisitar providências para sanar a omissão indevida ou para
prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;
c) ter livre acesso a quaisquer documentos relativos à atividade policial;
d) requisitar informações sobre andamento de inquéritos policiais,
bem como sua imediata remessa, caso já esteja esgotado o prazo para a
sua conclusão;
e) ser informado de todas as prisões realizadas, com indicação do
lugar onde se encontra o preso;
f) requisitar à autoridade competente a abertura de inquérito para
apuração de fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;
g) requisitar o auxílio de força policial.
Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério
Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado.
Art. 38. No exercício de suas funções, o membro do Ministério
Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos
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e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas
previstas em lei;
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, bem como dos órgãos e entidades
da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior.
II - requisitar informações, exames, perícias e documentos a entidades
privadas, para instruir procedimento ou processo em que oficie;
III - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância
ou procedimento administrativo cabível, podendo acompanhá-los e produzir
provas;
IV - requisitar, fundamentadamente, diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e produzir provas;
V - praticar atos administrativos executivos de caráter preparatório;
VI - dar publicidade aos procedimentos administrativos, ressalvadas
as hipóteses de sigilo previstas em lei;
VII - sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da
legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas, destinadas
à prevenção e controle da criminalidade;
VIII - manifestar-se em qualquer fase dos processos, por sua iniciativa,
ou mediante acolhimento de solicitação do juiz ou da parte, quando entender
existente interesse em causa que justifique a intervenção;
IX - requisitar da Administração Pública serviço temporário de
servidores civis e de policiais militares e meios materiais necessários para a
realização de atividades específicas;
X - ter a palavra, pela ordem, perante qualquer juízo ou tribunal,
para replicar acusação ou censura que lhe tenha sido feita ou à Instituição;
XI - levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça e do
Corregedor-Geral do Ministério Público fatos que possam ensejar processo
administrativo disciplinar ou representação;
XII - utilizar-se dos meios de comunicação do Estado, no interesse
do serviço;
XIII - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas
as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio.
§ 1º As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatários o Governador do Estado, os membros do Poder
Legislativo, os desembargadores, os procuradores de justiça e os conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado, serão encaminhadas pelo Procurador-
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-Geral de Justiça.
§ 2º Nenhuma autoridade poderá recusar ao Ministério Público, sob
qualquer pretexto, à exceção de sigilo previsto em lei, informação, registro,
dado ou documento, sem prejuízo da subsistência do caráter reservado do
que lhe for fornecido.
§ 3º O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses
legais de sigilo.
§ 4º Serão cumpridas, gratuitamente, as requisições feitas pelo Ministério Público às autoridades, órgãos e entidades da Administração Pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 5º A recusa injustificável e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão responsabilização
de quem lhe der causa.
§ 6º A falta ao trabalho em virtude de atendimento à notificação ou
requisição, na forma da alínea “a” inciso I deste artigo, não autoriza desconto
de vencimentos ou salários, considerando-se de efetivo exercício, para todos
os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público.
§ 7º As requisições do Ministério Público serão feitas, fixando-se
prazo razoável de até dez dias úteis para atendimento, prorrogável mediante
solicitação justificada.
§ 8º Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público
será distribuída entre os membros da Instituição que tenham atribuições
para apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores de Justiça.
Art. 39. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos
assegurados nas constituições e nas leis, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito:
I - pelos poderes estadual ou municipais;
II - pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal,
direta ou indireta;
III - pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal;
IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou
do Município ou executem serviço de relevância pública.
Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este
artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências:
I - receber notícia de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer
natureza, promover as apurações cabíveis e dar-lhes as soluções adequadas;
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II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos;
III - dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações constantes do inciso I deste parágrafo.
....................................................................
Seção VI
Dos Promotores de Justiça
Art. 44. São atribuições do Promotor de Justiça:
I - impetrar habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado
de segurança e requerer correição parcial ou reclamação;
II - atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis;
III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as
atribuições do Ministério Público Eleitoral previstas em lei;
IV - promover diligências e requisitar documentos, certidões e informações de qualquer repartição pública ou órgão federal ou municipal,
da administração direta, indireta ou fundacional, podendo dirigir-se diretamente a qualquer autoridade, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1º
do art. 38 desta Lei;
V - substituir membro do Ministério Público, na forma desta Lei;
VI - integrar Comissão de Concurso e Comissão de Elaboração Legislativa;
VII - integrar comissão de procedimento administrativo disciplinar;
VIII - exercer funções nos órgãos do Ministério Público para os quais
for designado;
IX - fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e
das demais medidas determinadas pelos órgãos judiciais e do Ministério Público;
X – inspecionar as cadeias e os presídios do Estado, adotando as
medidas necessárias à preservação dos direitos e garantias individuais, da
higiene e da decência no tratamento dos presos;
XI - assistir às correições procedidas pela Corregedoria-Geral da Justiça;
XII – instaurar e instruir procedimentos administrativos para apuração de fatos relacionados com suas atribuições, ingressando em juízo com
as ações cabíveis;
XIII – celebrar termos de ajustamento de conduta;
XIV – exercer outras atribuições e desempenhar outras funções previstas em lei ou resolução do Colégio de Procuradores de Justiça.
.......................................................................
Art. 47. Em matéria de registros públicos, são atribuições do Promotor de Justiça:
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I - oficiar nos feitos contenciosos e nos procedimentos administrativos
relativos a:
a) retificação, averbação ou cancelamento de registros imobiliários
ou de suas respectivas matrículas;
b) retificação, averbação ou cancelamento de registro civil das pessoas
naturais;
c) retificação, averbação ou cancelamento de registros em geral;
d) cancelamento e demais incidentes correcionais dos protestos;
e) trasladação de assentos de nascimento, óbito e de casamento de
brasileiros, efetuados em país estrangeiro;
f) justificações que devam produzir efeitos no registro civil das pessoas naturais;
g) pedidos de registro de loteamento ou desmembramento de imóveis,
suas alterações e demais incidentes, inclusive notificação por falta de registro
ou ausência de regular execução;
h) dúvidas e representações apresentadas pelos oficiais de Registros
Públicos quanto aos atos de seus ofícios.
II - exercer fiscalização sobre cartórios junto aos quais oficie, procedendo a inspeções periódicas e sempre que julgar necessárias;
....................................................................
Art. 48. Em matéria de fundações, são atribuições do Promotor de
Justiça:
I - manter cadastro atualizado das fundações registradas em sua área
de atuação, com os registros necessários a subsidiar o acompanhamento,
através de visitas periódicas e fiscalização devidas;
II - analisar o estatuto, suas respectivas alterações, aprovando-o, denegando a aprovação ou indicando as modificações que entender necessárias e, se não
o fizerem o instituidor ou aqueles a quem este cometeu o encargo, elaborá-lo;
III - requerer que os bens destinados, quando insuficientes para constituir a fundação, sejam incorporados ao patrimônio de outra fundação que
se proponha a fim igual ou semelhante, se de outro modo não tiver disposto
o instituidor;
IV - promover a remoção dos administradores das fundações nos
casos de negligência ou prevaricação e a nomeação de quem os substitua,
salvo disposição em contrário no respectivo estatuto ou ato constitutivo;
V - aprovar a prestação de contas, podendo, para tanto, notificar
quaisquer responsáveis por fundações que recebam legados, subvenções ou
outros benefícios, para prestarem contas de sua administração, quando não
o fizerem no prazo estatutário e, em caso de desatendimento, promover a
ação própria, inclusive para a sua extinção;
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VI - promover o seqüestro dos bens da fundação ilegalmente alienados
e as ações necessárias à anulação dos atos praticados sem observância das
prescrições legais, bem como promover outras medidas cautelares que se
fizerem necessárias;
VII - intervir nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa
ou voluntária em que houver interesse de fundação, sob pena de nulidade
do processo;
VIII - requisitar, se não enviados no prazo de seis meses do término do
exercício financeiro, balanço contábil, relatório das atividades desenvolvidas,
cópia das atas de eleições dos órgãos administrativos e outros documentos de
interesse da fundação, para fiscalizar o cumprimento de normas estatutárias,
bem como a destinação de seus recursos;
IX - fiscalizar, mediante avaliação prévia, o processo para aquisição
ou alienação de bens imóveis ou de considerável valor, pela fundação;
X - exercer outras atribuições previstas em lei.
Parágrafo único. As atribuições do Promotor de Justiça previstas
neste artigo são extensivas a todas as entidades não governamentais quando subvencionadas com recursos públicos e as todas as organizações da
sociedade civil de interesse público.
Art. 49. Em matéria de fazenda pública, são atribuições do Promotor de Justiça, quando cabível sua intervenção, oficiar em todas as causas,
especialmente, no mandado de segurança e na ação popular.
Art. 50. Em matéria de família, sucessões, incapazes e ausentes, ressalvadas as atribuições em matéria de criança e adolescente, são atribuições
do Promotor de Justiça, quando cabível sua intervenção:
I - funcionar nos processos de divórcio, nas ações de nulidade ou anulação de casamento, assim como nos pedidos de alteração de regime de bens;
II - oficiar em todas as causas relativas ao estado de pessoa, poder
familiar, tutela, curatela, união estável e guarda de filhos menores, nas
questões entre pais ou entre estes e terceiros;
III - propor e acompanhar as ações de suspensão e destituição do
poder familiar, bem como, nas hipóteses cabíveis e tendo elementos suficientes, promover a ação de investigação de paternidade;
IV - propor ação de nulidade de casamento;
V - requerer remoção, suspensão, destituição de tutor ou curador
e acompanhar as ações da mesma natureza por outrem propostas, bem
como reger a pessoa do incapaz e administrar-lhe os bens nos termos da
lei processual civil, até que assuma o exercício do cargo o tutor ou curador
nomeado pelo Juiz;
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VI - promover a especialização e inscrição de hipotecas legais e a
prestação de contas do tutor, curador e de qualquer administrador de bens
de incapazes, assim como intervir na remissão de hipotecas legais;
VII - assistir à alienação judicial de bens de incapazes e ausentes;
VIII - fiscalizar o recolhimento, movimentação e levantamento de
dinheiro, títulos de créditos ou outros valores pertencentes a incapazes e
ausentes;
IX - promover a recuperação e seqüestro de bens de incapazes,
quando ilegalmente transmitidos, locados ou arrendados, diligenciando
para a instauração de procedimento criminal contra os responsáveis por
dilapidação dos citados bens;
X - promover, por iniciativa própria ou provocação de terceiros, as
ações tendentes à anulação de atos ou contratos lesivos aos interesses de
incapazes;
XI - intervir nos pedidos relativos à venda de bens de incapazes;
XII - propor, em nome de interditos, ação de alimentos contra as
pessoas obrigadas por lei a prestá-los;
XIII - requerer interdição, nos casos previstos em lei, e promover
a defesa dos interesses do interditando nas ações propostas por terceiros;
XIV - velar pela proteção da pessoa e dos bens do doente mental, na
forma da legislação pertinente;
XV - requerer instauração e andamento de inventários e arrolamentos, bem como prestação de contas, quando houver interesse de incapazes,
intervindo nos que forem ajuizados por terceiros;
XVI - requerer a abertura de sucessão provisória ou definitiva do
ausente e promover o respectivo processo até o final;
XVII - funcionar em todos os termos do inventário ou arrolamento
dos bens de ausentes, de habilitação de herdeiros e justificações devidas
que neles se fizerem;
XVIII - intervir nas arrecadações e servir de curador à herança;
XIX - promover as diligências tendentes a assegurar o pleno exercício
do direito de testar;
XX - requerer a exibição de testamento para ser aberto e registrado,
no prazo legal;
XXI - reclamar da decisão que nomeie testamenteiro;
XXII - diligenciar para que o testamenteiro nomeado preste o competente compromisso e, terminado o prazo para o cumprimento do testamento,
sejam prestadas contas;
XXIII - dizer sobre o arbitramento da vintena;
XXIV - promover a recuperação ou seqüestro de bens da testamentária
em poder do testamenteiro, juízo ou escrivão, havidos por compra, ainda
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que em hasta pública;
XXV - promover a execução da sentença proferida contra testamenteiros;
XXVI - intervir em todos os feitos relativos a testamentos e resíduos;
XXVII - oficiar nos feitos em que se discuta cláusula restritiva, imposta
ao testamento ou doação;
XXVIII - diligenciar a instauração de processo criminal contra os
tutores, curadores e administradores que houverem dissipado os bens de
incapazes e ausentes;
XXIX - funcionar nos processos de sub-rogação de bens inalienáveis,
nos de extinção de usufruto ou fideicomisso e, em geral, nos inventários em
que houver testamento;
XXX - promover a exibição e registro dos testamentos em juízo e a
intimação do testamenteiro para dar-lhe cumprimento;
XXXI - opinar na interpretação de verba testamentária e promover
as medidas necessárias à execução dos testamentos e à conservação dos
bens do testador;
XXXII - funcionar nas ações de nulidade ou anulação de testamento
e demais feitos que interessem a sua execução;
XXXIII - requerer a prestação de contas dos testamenteiros e a aplicação das penas legais;
XXXIV - requerer a intimação dos testamenteiros para prestarem
compromisso;
XXXV - requerer a remoção dos testamenteiros negligentes ou prevaricadores, promovendo a prestação de contas, independentemente do prazo
fixado pelo testador ou pela lei;
XXXVI - requerer a execução de sentença contra os testamenteiros;
XXXVII - diligenciar pela arrecadação dos resíduos, quer para sua
entrega à Fazenda Pública, quer para o cumprimento do testamento;
XXXVIII - intervir nas causas em que houver interesses de incapaz,
fiscalizando a atuação do seu representante, mesmo que este seja o curador
especial nomeado na forma das leis civil e processual, podendo inclusive,
quando for o caso, aditar a petição inicial e a contestação, sem prejuízo do
eventual oferecimento de exceções;
XXXIX - homologar acordos extrajudiciais, quando houver interesse
de incapazes;
XL - emitir parecer e propor as medidas que visem à garantia dos
interesses do nascituro;
XLI - requerer a arrecadação de bens de ausentes, assistindo pessoalmente às diligências;
XLII - exercer vigilância sobre os bens de ausentes, depositados em
juízo ou confiados a curadores;
XLIII - promover a arrecadação e a venda judicial dos bens de
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qualquer natureza, de fácil deteriorização ou de guarda ou conservação
dispendiosa ou arriscada, nos casos legais;
XLIV - exercer outras atribuições previstas em lei.
Art. 51. Na defesa dos direitos do cidadão, do idoso, do deficiente e
da vítima do acidente de trabalho, são atribuições do Promotor de Justiça:
I - atuar para garantia do efetivo respeito dos direitos do cidadão, do
idoso, do portador de deficiência e de vítima de acidente do trabalho pelos
poderes públicos, procedendo da seguinte maneira:
a) notificar, de ofício ou mediante representação, a autoridade apontada como autora do desrespeito, para que preste informação no prazo que
assinalar, não inferior a cinco dias úteis;
b) recebidas ou não as informações e instruído o caso, se a conclusão
for no sentido de que os direitos do cidadão estão sendo desrespeitados, notificará o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir
ou fazer cessar o desrespeito;
II - instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública, acompanhando-a até seu final; para a defesa dos interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos em matéria de direitos do cidadão, do idoso, do
deficiente e da vítima do acidente de trabalho, salvo quando em matéria
do cidadão, em face da especificidade, a atribuição couber a outro órgão
do Ministério Público;
III - oficiar nas ações acidentárias, inclusive nas revisões dos seus
julgados;
IV - promover a anulação das convenções tendentes a alterar, impedir
ou contrariar a aplicação da lei de acidentes do trabalho;
V - diligenciar para a instauração do procedimento policial, quando
for o caso;
VI - providenciar, por provocação da vítima de acidente do trabalho
ou de seu representante, para que àquela seja ministrado tratamento médico,
hospitalar e farmacêutico conveniente;
VII - fiscalizar junto aos órgãos públicos e privados, estaduais e
municipais, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho;
VIII - exercer outras atribuições previstas em lei.
Art. 52. Em matéria da criança e do adolescente são atribuições do
Promotor de Justiça:
I - exercer as atribuições conferidas ao Ministério Público no Estatuto
da Criança e do Adolescente e na legislação correlata;
II - participar de organismos de defesa da Criança e do Adolescente,
quando obrigatória ou conveniente a participação do Ministério Público;
III - intervir nos processos que envolvam interesses da criança e do

54

ALPB • Coletànea de Leis – Consumidor
adolescente;
IV - intervir nos processos que envolvam interesses de entidades públicas ou privadas que tenham por objeto a proteção da criança e do adolescente;
V - fiscalizar as entidades relacionadas com os interesses da criança
e do adolescente, bem como as casas de diversões de todos os gêneros e os
estabelecimentos comerciais, fabris e agrícolas, promovendo as medidas
que se fizerem necessárias;
VI - instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública para
a defesa dos direitos e interesses constitucionais e legais da criança e do
adolescente;
VII - diligenciar para a instauração de procedimento policial, quando
for o caso;
VIII - exercer outras atribuições previstas em lei.
Art. 53. Em matéria de consumidor, são atribuições do Promotor
de Justiça:
I - exercer as atribuições conferidas ao Ministério Público na legislação que disciplina as relações de consumo;
II - fiscalizar o fornecimento de produtos e serviços, tomando as
providências necessárias no sentido de que se ajustem às disposições legais
e regulamentares;
III - instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública para
a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos em
matéria de consumo;
IV - diligenciar para a instauração de procedimento policial, quando
for o caso;
V - exercer outras atribuições previstas em lei.
Art. 54. Em matéria de meio ambiente e da defesa dos bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico, urbanístico e paisagístico são
atribuições do Promotor de Justiça:
I - instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública para a
defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria
de meio ambiente;
II - requisitar ao empreendedor o estudo do impacto ambiental sempre
que houver possibilidade de lesão ao meio ambiente;
III - diligenciar para a instauração de procedimento policial, quando
for o caso;
IV - exercer outras atribuições previstas em lei.
Art. 55. Em matéria do patrimônio público e social são atribuições

55

ALPB • Coletànea de Leis – Consumidor
do Promotor de Justiça:
I - instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública para a
defesa do patrimônio, dos bens e direitos previstos neste artigo;
II - diligenciar para a instauração de procedimento policial, quando
for o caso;
III - exercer outras atribuições previstas em lei.
........................................................................
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 22 de dezembro de 2010; 122º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO CPJ Nº 007/2011
Regulamenta a instalação e o funcionamento
Centro de Apoio Operacional às Promotorias
Justiça de Defesa do Consumidor, nos termos
Lei Complementar nº 97/2010 (Lei Orgânica
Ministério Público da Paraíba).

do
de
da
do

O Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 16, II, parte final e 62,
parágrafo único, da vigente Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba
(Lei Complementar nº 97 de 22 de dezembro de 2010) e,
Considerando que uma maior resolutividade do Ministério Público
passa pelo estabelecimento de métodos e ferramentas orgânicas próprias,
máxime pela relevância inafastável de definição de ações uniformes e integradas incidentes sobre cada aspecto da complexa atualidade, exigindo,
portanto, uma melhor e mais especializada organização institucional;
Considerando que, neste sentido, avulta-se o papel dos Centros
de Apoio Operacional como órgãos auxiliares da atividade funcional do
Ministério Público (artigos 8º, inciso I e 33, da Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público - Lei nº 8.625/93 e 5º, IV, “a” e 59, da Lei Orgânica do
Ministério Público da Paraíba - Lei Complementar nº 97 de 22 de dezembro de 2010), com a responsabilidade de atender às diversas necessidades
funcionais dentro de cada área de atuação definida política e Resolução
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CPJ nº. 07/2011 administrativamente como prioritária pelo Ministério
Público da Paraíba;
Considerando, por fim, que a criação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor no âmbito do
Ministério Público da Paraíba (artigo 62, inciso II, da Lei Orgânica Estadual
já referenciada) demonstra o realce efetivado em relação à tutela dos direitos
do consumidor e, em sentido mais específico, a clara preocupação institucional com o combate às constantes violações dos direitos do hipossuficiente
nas relações de consumo, estando tal estrutura a depender de normatização
para instalação e funcionamento,
R E S O L V E regulamentar a instalação e funcionamento do Centro
de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor, de acordo com as normas
a seguir:
Capítulo I
Das Atribuições do Centro de Apoio
Art. 1º O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do
Consumidor tem como atribuição a prestação de auxílio e suporte à atividade funcional dessas Promotorias, desenvolvendo as atribuições expressa
e legalmente definidas nos artigos 33 e incisos, da Lei n.º 8.625/93 e no art.
59, da Lei Complementar Estadual nº 97/2010.
Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Centro de Apoio as seguintes
atribuições:
I - organização e manutenção de banco de dados na área de tutela dos
direitos do consumidor, de modo integrado a outros sistemas e de maneira
atualizada, com recepção de dados da atuação do Ministério Público da
Paraíba, através das iniciativas dos órgãos de execução;
II – elaboração das diretrizes operacionais decorrentes das políticas
institucionais prioritárias e institucionalmente definidas, mediante estruturação e implementação das atividades inerentes à gestão do plano estratégico
institucional, sobretudo no que se refere aos projetos, indicadores e metas
específicos;
III – criação e disponibilização de mecanismos eficientes de apoio
aos Resolução CPJ nº. 07/2011 órgãos de execução e de assessoramento,
permitindo o uso de ferramentas de interação em tempo hábil e, preferencialmente, de modo virtual, inclusive pesquisas, consultas, orientações, remessa
de peças, sugestões não vinculativas de atuação e informativos;
IV – realização periódica de atividades de aprimoramento técnico-prático e operacional;
V – participação nas ações interinstitucionais voltadas para o forta-
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lecimento da rede de entidades de defesa do consumidor;
VI – articulação com entidades da sociedade civil organizada para
a celebração de parcerias com o Ministério Público, tendentes à defesa dos
direitos do consumidor;
VII – estímulo e suporte para atuação articulada e uniforme entre os
órgãos de execução e entre estes e demais órgãos da Administração Superior,
inclusive mediante formação de grupos de trabalho, edição de enunciados
sem caráter vinculante e envio de sugestões normativas ao Procurador-Geral
de Justiça;
VIII - outras ações definidas pelos órgãos da Administração Superior
do Ministério Público, nos termos do artigo 59, XII, da Lei Complementar
Estadual nº. 97/2010.
Capítulo II
Da Organização
Art. 2º O Centro de Apoio Operacional será composto pelos seguintes órgãos:
I – Coordenação;
II – Colegiado;
III – Subcoordenações temáticas;
IV – Apoio técnico.
§ 1º A Coordenação será exercida por membro do Ministério Público, com mais de cinco anos de carreira, de acordo com o artigo 60, da
Lei Complementar Estadual nº 97/2010, facultado pelo Procurador-Geral
o respectivo afastamento do exercício da respectiva titularidade, em razão
da conveniência administrativa e do interesse público Resolução CPJ nº.
07/2011subjacente, sobretudo em face da condução das políticas institucionais de relevo com maior resolutividade.
§ 2º O colegiado tem atuação permanente e será presidido pela
Coordenação do Centro de Apoio, guardando composição formada, de
modo obrigatório, por todos os membros do Ministério Público que se
encontram em exercício em órgão de execução com atribuições na área de
defesa do consumidor, sem prejuízo da participação de outros integrantes
com interesse na matéria, sobretudo dos demais órgãos auxiliares e da
Administração Superior.
§ 3º As subcoordenações temáticas serão formadas a partir de deliberação do colegiado, em caráter temporário ou permanente, em razão da
necessidade de desenvolver atividades específicas sobre determinado tema,
mediante composição por membros do Ministério Público, de qualquer
entrância e de forma espontânea, não implicando afastamento do exercício
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da titularidade respectiva.
§ 4º O apoio técnico compreende:
I - pessoal com formação jurídica;
II - pessoal com formação técnica;
III - pessoal técnico-administrativo;
IV – estagiários; e
V – voluntários, de acordo com a normatização própria no âmbito
do Ministério Público da Paraíba.
Capítulo III
Da Coordenação
Art. 3º Incumbe à Coordenação do Centro de Apoio Operacional
as seguintes atribuições, além daquelas já previstas no artigo 61, da Lei
Complementar Estadual nº 97/2010:
I – gerência administrativa, de pessoal e de organização dos serviços,
inclusive com edição de atos normativos de conteúdo estritamente interno;
II – ampla divulgação das atividades desenvolvidas, incluindo-se a
Resolução CPJ nº. 07/2011 4 organização e atualização da página institucional na internet, bem como a publicidade dos trabalhos e ações efetivados
pelos órgãos de execução;
III – interação permanente com os órgãos de execução, demais
Centros de Apoio e outros órgãos auxiliares e da Administração Superior;
IV – presidência do órgão colegiado do Centro de Apoio, designando
e organizando as reuniões necessárias ao seu funcionamento, inclusive sua
periodicidade;
V - participação em fóruns, comissões, grupos de trabalho, eventos e
atividades correlatas no âmbito interno da Instituição ou em outros órgãos
e entidades, dentro da pertinência temática da tutela do consumidor e por
designação do Procurador- Geral de Justiça;
VI – envio de sugestões ao Procurador-Geral de Justiça para elaboração, execução, análise crítica e revisão do Plano Estratégico Institucional
do Ministério Público e seus desdobramentos;
VII – auxílio na integração entre os órgãos de execução, inclusive
entre o 1º e 2º graus, permitindo ação uniforme, inserindo-se a propositura
de sugestões para formação de equipes especializadas e grupos de trabalho
para atuação específica e pontual;
VIII – articulação com órgãos e instituições para facilitar a firmatura
de convênios e demais atos de cooperação, com posterior encaminhamento
de minutas e sugestões ao Procurador-Geral de Justiça;
IX – atendimento às solicitações dos órgãos de execução, envolvendo
necessidade de conhecimento técnico-científico, mediante diligenciamento
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interno ou cooperação com outros órgãos e entidades;
X – apresentação de proposituras para formação das subcoordenações temáticas;
XI – exercício de outras funções compatíveis com suas finalidades,
desde que designado pelo Procurador-Geral de Justiça.
Capítulo IV
Do Colegiado
Art. 4º. Constituem funções do colegiado:
I – elaboração e consolidação de enunciados, sem caráter vinculativo,
com o objetivo de uniformidade de atuação;
II – definição de subcoordenações temáticas e grupos de trabalho,
acerca de determinada questão específica e de relevo;
III – estímulo à realização de encontros e discussões em caráter
regional.
§ 1º Os integrantes dos órgãos auxiliares e da Administração Superior
poderão participar das reuniões do colegiado, com intuito de contribuir para
o aprimoramento das iniciativas desenvolvidas.
§ 2º O comparecimento às reuniões ocorrerá sem prejuízo ao andamento normais das funções dos integrantes do colegiado e sem qualquer
ônus.
Capítulo V
Do Apoio Técnico
Art. 5º São atribuições do apoio técnico:
I – realização dos serviços de apoio administrativo, de qualquer natureza, sobretudo quanto à organização do acervo documental, alimentação
de informações de forma virtual, formalização de relatórios, levantamento
de dados e o atendimento às pessoas;
II – auxílio na elaboração de iniciativas de apoio aos órgãos de execução e aos demais órgãos do Ministério Público;
III – suporte na estruturação e implementação de projetos e ações
decorrentes do plano estratégico institucional;
IV – realização de análise e emissão de pronunciamentos de natureza
técnica-científica.
§ 1º A distribuição das atividades será realizada de acordo com a
natureza do cargo e a função desempenhada, conforme artigo 2º, parágrafo quarto, desta Resolução, devendo a Coordenação do Centro de Apoio
designar servidor específico para Resolução CPJ nº. 07/2011 superintender
as atividades de apoio técnico.
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§ 2º Para auxílio na realização de análise de material de conteúdo
técnico-científico e sem prejuízo de outras providências de disponibilização
de pessoal, poderá o Centro de Apoio solicitar o auxílio de órgãos e servidores integrantes da estrutura do próprio Ministério Público, bem como de
profissionais disponibilizados em razão de atos de cooperação.
Capítulo VI
Das Disposições Finais
Art. 6º A Procuradoria-Geral de Justiça providenciará, a partir da publicação desta Resolução, o suporte estrutural e administrativo para imediata
e efetiva implantação e funcionamento do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça,
em João Pessoa, 30 de março de 2011.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho - Procurador-Geral de Justiça
- Presidente do CPJ, Alcides Orlando de Moura Jansen - Corregedor-Geral do Ministério Público, José Marcos Navarro Serrano – Procurador
de Justiça,Manoel Henrique Serejo Silva - Promotor de Justiça – convocado, Josélia Alves de Freitas - Procuradora de Justiça, Antônio de
Pádua Torres - Procurador de Justiça, Kátia Rejane de Medeiros Lira
Lucena - Procuradora de Justiça, Doriel Veloso Gouveia - Procurador
de Justiça, Afra Jerônimo Leite Barbosa de Almeida - Promotora de
Justiça – convocada, João Manoel de Carvalho Costa Filho – Promotor de Justiça – convocado, José Roseno Neto - Procurador de Justiça,
Otanilza Nunes de Lucena - Procuradora de Justiça, Cláudio Antônio
Cavalcanti - Promotor de Justiça – convocado, Marilene de Lima Campos
de Carvalho - Procuradora de Justiça.
––––– • • • • • –––––

RESOLUÇÃO CPJ Nº 008/2011
Regulamenta a instalação e o funcionamento do
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de
Justiça da Cidadania e dos Direitos Fundamentais,
nos termos da Lei Complementar nº 97/2010 (Lei
Orgânica do Ministério Público da Paraíba).
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O Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, no exercício das
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 16, II, parte final e 62,
parágrafo único, da vigente Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba
(Lei Complementar nº 97 de 22 de dezembro de 2010), e
Considerando que uma maior resolutividade do Ministério Público
passa pelo estabelecimento de métodos e ferramentas orgânicas próprias,
máxime pela relevância inafastável de definição de ações uniformes e integradas incidentes sobre cada aspecto da complexa atualidade, exigindo,
portanto, uma melhor e mais especializada organização institucional;
Considerando que, neste sentido, avulta-se o papel dos Centros
de Apoio Operacional como órgãos auxiliares da atividade funcional do
Ministério Público (artigos 8º, inciso I e 33, da Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público - Lei nº 8.625/93 e 5º, IV, “a” e 59, da Lei Orgânica do
Ministério Público da Paraíba – Lei Complementar nº 97 de 22 de dezembro de 2010), com a responsabilidade de atender às diversas necessidades
funcionais dentro de cada área de atuação definida política e Resolução
CPJ nº. 08/2011 administrativamente como prioritária pelo Ministério
Público da Paraíba;
Considerando, por fim, que a criação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania e dos Direitos Fundamentais
no âmbito do Ministério Público da Paraíba (artigo 62, inciso VII, da Lei
Orgânica Estadual já referenciada) demonstra o realce efetivado em relação
à tutela dos direitos do consumidor e, em sentido mais específico, a clara
preocupação institucional com o combate às constantes violações dos direitos do hipossuficiente nas relações de consumo, estando tal estrutura a
depender de normatização para instalação e funcionamento,
R E S O L V E regulamentar a instalação e funcionamento do Centro
de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania e dos Direitos
Fundamentais, de acordo com as normas a seguir:
Capítulo I
Das Atribuições do Centro de Apoio
Art. 1º O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da
Cidadania e dos Direitos Fundamentais tem como atribuição a prestação de
auxílio e suporte à atividade funcional dessas Promotorias, desenvolvendo
as atribuições expressa e legalmente definidas nos artigos 33 e incisos, da
Lei n.º 8.625/93 e no art. 59, da Lei Complementar Estadual nº 97/2010.
Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Centro de Apoio as seguintes atribuições:
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I - organização e manutenção de banco de dados na área de tutela
dos direitos humanos e da cidadania, de modo integrado a outros sistemas
e de maneira atualizada, com recepção de dados da atuação do Ministério
Público da Paraíba, através das iniciativas dos órgãos de execução;
II – elaboração das diretrizes operacionais decorrentes das políticas
institucionais prioritárias e institucionalmente definidas, mediante estruturação e implementação das atividades inerentes à gestão do plano estratégico
institucional, sobretudo no que se refere aos projetos, indicadores e metas
específicos;
III – criação e disponibilização de mecanismos eficientes de apoio
aos Resolução CPJ nº. 08/2011 órgãos de execução e de assessoramento,
permitindo o uso de ferramentas de interação em tempo hábil e, preferencialmente, de modo virtual, inclusive pesquisas, consultas, orientações, remessa
de peças, sugestões não vinculativas de atuação e informativos;
IV – realização periódica de atividades de aprimoramento técnico-prático e operacional;
V – participação nas ações interinstitucionais voltadas para o controle
da Administração Pública e o delineamento das políticas públicas respectivas;
VI – articulação com entidades da sociedade civil organizada para o
fortalecimento ao controle social;
VII – estímulo e suporte para atuação articulada e uniforme entre os
órgãos de execução e entre estes e demais órgãos da Administração Superior,
inclusive mediante formação de grupos de trabalho, edição de enunciados
sem caráter vinculante e envio de sugestões normativas ao Procurador-Geral
de Justiça;
VIII - outras ações definidas pelos órgãos da Administração Superior
do Ministério Público, nos termos do artigo 59, XII, da Lei Complementar
Estadual nº. 97/2010.
Capítulo II
Da Organização
Art. 2º O Centro de Apoio Operacional será composto pelos seguintes órgãos:
I – Coordenação;
II – Colegiado;
III – Subcoordenações temáticas;
IV – Apoio técnico.
§ 1º A Coordenação será exercida por membro do Ministério Público, com mais de cinco anos de carreira, de acordo com o artigo 60, da Lei
Complementar Estadual nº 97/2010, facultado pelo Procurador-Geral o
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respectivo afastamento do exercício da respectiva titularidade, em razão da
conveniência administrativa e do interesse público subjacente, sobretudo
em face da condução das políticas institucionais de relevo com Resolução
CPJ nº. 08/2011 maior resolutividade.
§ 2º O colegiado tem atuação permanente e será presidido pela Coordenação do Centro de Apoio, guardando composição formada, de modo
obrigatório, por todos os membros do Ministério Público que se encontram
em exercício em órgão de execução com atribuições na área dos direitos
humanos e da cidadania, sem prejuízo da participação de outros integrantes com interesse na matéria, sobretudo dos demais órgãos auxiliares e da
Administração Superior.
§ 3º As subcoordenações temáticas serão formadas a partir de deliberação do colegiado, em caráter temporário ou permanente, em razão da
necessidade de desenvolver atividades específicas sobre determinado tema,
mediante composição por membros do Ministério Público, de qualquer
entrância e de forma espontânea, não implicando afastamento do exercício
da titularidade respectiva.
§ 4º O apoio técnico compreende:
I - pessoal com formação jurídica;
II - pessoal com formação técnica;
III - pessoal técnico-administrativo;
IV – estagiários; e
V – voluntários, de acordo com a normatização própria no âmbito
do Ministério Público da Paraíba.
Capítulo III
Da Coordenação
Art. 3º Incumbe à Coordenação do Centro de Apoio Operacional
as seguintes atribuições, além daquelas já previstas no artigo 61, da Lei
Complementar Estadual nº 97/2010:
I – gerência administrativa, de pessoal e de organização dos serviços,
inclusive com edição de atos normativos de conteúdo estritamente interno;
II – ampla divulgação das atividades desenvolvidas, incluindo-se a
organização e atualização da página institucional na internet, bem como
a publicidade dos Resolução CPJ nº. 08/2011 trabalhos e ações efetivados
pelos órgãos de execução;
III – interação permanente com os órgãos de execução, demais
Centros de Apoio e outros órgãos auxiliares e da Administração Superior;
IV – presidência do órgão colegiado do Centro de Apoio, designando
e organizando as reuniões necessárias ao seu funcionamento, inclusive sua
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periodicidade;
V - participação em fóruns, comissões, grupos de trabalho, eventos e
atividades correlatas no âmbito interno da Instituição ou em outros órgãos
e entidades, dentro da pertinência temática da tutela dos Direitos Humanos
e da Cidadania e por designação do Procurador-Geral de Justiça;
VI – envio de sugestões ao Procurador-Geral de Justiça para elaboração, execução, análise crítica e revisão do Plano Estratégico Institucional
do Ministério Público e seus desdobramentos;
VII – auxílio na integração entre os órgãos de execução, inclusive
entre o 1º e 2º graus, permitindo ação uniforme, inserindo-se a propositura
de sugestões para formação de equipes especializadas e grupos de trabalho
para atuação específica e pontual;
VIII – Sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a realização de
convênios e Zelar pelo cumprimento das obrigações deles decorrentes,
com posterior encaminhamento de minutas e sugestões ao Procurador-Geral de Justiça;
IX – atendimento às solicitações dos órgãos de execução, envolvendo
necessidade de conhecimento técnico-científico, mediante diligenciamento
interno ou cooperação com outros órgãos e entidades;
X – apresentação de proposituras para formação das subcoordenações temáticas;
XI – sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a realização de cursos,
Workshops, seminários, encontros, palestrar e outros eventos necessários ao
melhor desempenho dos serviços, nas diversas áreas de atuação;
XII – manter arquivo e banco de dados atualizado de matérias e peças processuais das diversas áreas de atuação, com auxílio da Biblioteca do
Ministério Público, do Departamento de Informática e Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público;
XIII – acompanhar as políticas nacional, estadual e municipal fixadas,
pertinentes a área de coordenação;
XIV – exercício de outras funções compatíveis com suas finalidades,
desde que designado pelo Procurador-Geral de Justiça.
Capítulo IV
Do Colegiado
Art. 4º Constituem funções do colegiado:
I – elaboração e consolidação de enunciados, sem caráter vinculativo,
com o objetivo de uniformidade de atuação;
II – definição de subcoordenações temáticas e grupos de trabalho,
acerca de determinada questão específica e de relevo;
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III – estímulo à realização de encontros e discussões em caráter
regional.
§ 1º Os integrantes dos órgãos auxiliares e da Administração Superior
poderão participar das reuniões do colegiado, com intuito de contribuir para
o aprimoramento das iniciativas desenvolvidas.
§ 2º O comparecimento às reuniões ocorrerá sem prejuízo ao andamento normais das funções dos integrantes do colegiado e sem qualquer
ônus.
Capítulo V
Do Apoio Técnico
Art. 5º São atribuições do apoio técnico:
I – realização dos serviços de apoio administrativo, de qualquer natureza, sobretudo quanto à organização do acervo documental, alimentação
de informações de forma virtual, formalização de relatórios, levantamento
de dados e o atendimento às pessoas;
II – auxílio na elaboração de iniciativas de apoio aos órgãos de execução e aos demais órgãos do Ministério Público;
III – suporte na estruturação e implementação de projetos e ações
decorrentes do plano estratégico institucional;
IV – realização de análise e emissão de pronunciamentos de natureza
técnica-científica.
§1º A distribuição das atividades será realizada de acordo com a
natureza do cargo e a função desempenhada, conforme artigo 2º, parágrafo
quarto, desta Resolução, devendo a Coordenação do Centro de Apoio designar servidor específico para superintender as atividades de apoio técnico.
§2º Para auxílio na realização de análise de material de conteúdo
técnico-científico e sem prejuízo de outras providências de disponibilização
de pessoal, poderá o Centro de Apoio solicitar o auxílio de órgãos e servidores integrantes da estrutura do próprio Ministério Público, bem como de
profissionais disponibilizados em razão de atos de cooperação.
Capítulo VI
Das Disposições Finais
Art. 6º A Procuradoria-Geral de Justiça providenciará, a partir da publicação desta Resolução, o suporte estrutural e administrativo para imediata
e efetiva implantação e funcionamento do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

66

ALPB • Coletànea de Leis – Consumidor
revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça,
em João Pessoa, 30 de março de 2011.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho - Procurador-Geral de Justiça - Presidente do CPJ, Alcides Orlando de Moura Jansen - Corregedor-Geral do
Ministério Público, José Marcos Navarro Serrano – Procurador de Justiça,
Manoel Henrique Serejo Silva - Promotor de Justiça – convocado, Josélia Alves
de Freitas - Procuradora de Justiça, Antônio de Pádua Torres - Procurador de
Justiça, Kátia Rejane de Medeiros Lira Lucena - Procuradora de Justiça, Doriel Veloso Gouveia - Procurador de Justiça, Afra Jerônimo Leite Barbosa de
Almeida - Promotora de Justiça – convocada, João Manoel de Carvalho Costa
Filho – Promotor de Justiça – convocado, José Roseno Neto - Procurador de
Justiça, Otanilza Nunes de Lucena - Procuradora de Justiça, Cláudio Antônio
Cavalcanti - Promotor de Justiça – convocado, Marilene de Lima Campos de
Carvalho - Procuradora de Justiça.
––––– • • • • • –––––

LEI COMPLEMENTAR Nº 104,
DE 23 DE MAIO DE 2012
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
Dispõe sobre a organização e estrutura orgânica da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, institui o regime
jurídico da carreira de Defensor Público do Estado, e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º A organização e a estrutura orgânica da Defensoria Pública
do Estado, nos termos dos Arts. 1º, 3º e 5º, inciso LXXIV, e 134 da Constituição da República e Art. 145 da Constituição do Estado da Paraíba,
suas atribuições e o regime jurídico dos integrantes da carreira de Defensor
Público do Estado são definidos nesta Lei Complementar.
Art. 2º A Defensoria Pública do Estado é instituição permanente,
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essencial à função jurisdicional, e tem por finalidade a tutela jurídica integral
e gratuita, individual e coletiva, judicial e extrajudicial, dos necessitados,
assim considerados na forma do inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição
Federal.
Art. 3º A Defensoria Pública do Estado, no desempenho de suas
funções, terá como fundamentos de atuação a prevenção dos conflitos e
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza e da marginalidade, a primazia da dignidade da pessoa humana,
a prevalência e efetividade dos direitos humanos, a garantia dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a afirmação do Estado
Democrático de Direito e a redução das desigualdades sociais e regionais.
Art. 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública do Estado
a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
Art. 5º São atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado
da Paraíba, dentre outras:
I – prestar aos necessitados orientação permanente sobre seus direitos
e garantias;
.........................................................
VI – promover:
a) a mediação, conciliação extrajudicial entre as partes em conflito
de interesses, e a arbitragem, e demais técnicas de composição e administração dos conflitos;
............................................................
l) a tutela das pessoas necessitadas, vítimas de discriminação em
razão de origem, raça, etnia, sexo, orientação sexual, identidade de gênero,
cor, idade, estado civil, condição econômica, filosofia ou convicção política,
religião, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, cumprimento
de pena, ou em razão de qualquer outra forma ou condição;
.............................................................
VII – atuar nos estabelecimentos policiais, penais e de internação,
inclusive de adolescentes, visando a assegurar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias individuais, bem como acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em
flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado;
............................................................
XIX – convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais.
§ 1º As funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas
inclusive contra as Pessoas Jurídicas de Direito Público.
.............................................................
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2º Os estabelecimentos previstos no inciso VII deste artigo reservarão
instalações adequadas ao atendimento jurídico dos presos e internos por
parte dos Defensores Públicos, bem como a esses prestarão as informações
solicitadas e assegurarão acesso à documentação dos presos e internos,
aos quais é assegurado o direito de entrevista com os Defensores Públicos.
Art. 6º São direitos das pessoas que buscam atendimento na Defensoria Pública:
I – a informação;
.............................................................
IV – a revisão de sua pretensão no caso de recusa de atuação por
Defensor Público.
§ 1º O direito previsto no inciso I deste artigo consubstancia-se na
obtenção de informações precisas sobre:
I – o horário de funcionamento dos órgãos da Defensoria Pública;
.............................................................
VI – o acesso à Ouvidoria-Geral, encarregada de receber denúncias,
reclamações ou sugestões.
§ 2º O direito à qualidade na execução das funções exige dos membros
e servidores da Defensoria Pública:
I – urbanidade e respeito no atendimento às pessoas que buscam
assistência na Defensoria Pública;
.............................................................
X – observância dos deveres, proibições e impedimentos previstos
nesta lei.
Art. 7º À Defensoria Pública do Estado, são asseguradas autonomia
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro
dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, e subordinação
ao disposto no artigo 99, § 2º, da Constituição Federal, cabendo-lhe especialmente:
I – praticar atos próprios de gestão;
..............................................................
VII – regulamentar sobre a composição e atribuições de seus órgãos
de administração.
§ 1º As decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em
sua autonomia funcional e administrativa e obedecidas as formalidades
legais, têm auto-executoriedade e eficácia plena, ressalvadas as competências constitucionais dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Tribunal
de Contas.
§ 2º Os atos de gestão administrativa da Defensoria Pública do Estado, inclusive no tocante a convênios, contratações e aquisições de bens e serviços, não podem
ser condicionados à apreciação prévia de quaisquer órgãos do Poder Executivo.
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TÍTULO II
Da Organização da Defensoria Pública do Estado
CAPÍTULO I
Dos Órgãos da Defensoria Pública do Estado
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 10. A estrutura organizacional da Defensoria Pública do Estado
compreende:
I – órgãos de administração superior:
a) a Defensoria Pública-Geral do Estado;
b) a Subdefensoria Pública-Geral do Estado;
c) o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado;
d) a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado;
II – órgãos de atuação:
a) as Defensorias Públicas do Estado;
b) os Núcleos Regionais da Defensoria Pública;
c) os Núcleos Especiais da Defensoria Pública;
III – órgãos de execução: as unidades da Defensoria Pública vinculadas a cada vara da Justiça Comum ou a juizado especial, circunscrições
judiciárias, comarcas de vara única e estabelecimentos institucionais;
IV – órgãos auxiliares:
a) a Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado;
b) os órgãos de assessoramento direto;
c) as gerências de áreas instrumentais;
d) as gerências das áreas finalísticas.
.................................................................
SEÇÃO III
Dos Órgãos de Atuação
Art. 31. São órgãos de atuação da Defensoria Pública do Estado:
I – as Defensorias Públicas do Estado;
II – os Núcleos Regionais da Defensoria Pública, são circunscrições
judiciárias compreendidas nas respectivas sedes e comarcas com abrangência
na forma do Anexo I da Lei Complementar nº 96 (Lei de Organização e
Divisão Judiciárias do Estado) na seguinte ordem:
a) 1° Núcleo Regional da Defensoria Pública, com sede no Município
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de João Pessoa;
b) 2° Núcleo Regional da Defensoria Pública, com sede no Município
de Campina Grande;
c) 3° Núcleo Regional da Defensoria Pública, com sede no Município
de Patos;
d) 4° Núcleo Regional da Defensoria Pública, com sede no Município
de Sousa;
e) 5º Núcleo Regional da Defensoria Pública, com sede no Município
de Cajazeiras;
d) 6º Núcleo Regional da Defensoria Pública, com sede no Município
de Guarabira.
III – os Núcleos Especiais da Defensoria Pública:
a) Núcleo Especial de Direito Penal – NEPEN;
b) Núcleo Especial de Direito Civil – NECIV;
c) Núcleo Especial dos Direitos Humanos e da Cidadania – NECID.
Parágrafo único. Os Núcleos Especiais da Defensoria Pública serão
instalados preferencialmente nas dependências da Defensoria Pública sediada na Capital, e terão suas competências e atribuições regulamentadas
por Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública.
...........................................................
Art. 34. Os Núcleos Especiais da Defensoria Pública são órgãos de
atuação voltados à defesa dos direitos coletivos e individuais a que se referirem, de natureza permanente, que atuarão prestando suporte e auxílio no
desempenho da atividade funcional dos membros da instituição.
§ 1º Compete aos Núcleos Especiais da Defensoria Pública, dentre
outras atribuições:
I – compilar e remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter
vinculativo, aos Defensores Públicos;
II – propor medidas judiciais e extrajudiciais, para a tutela de interesses individuais, coletivos e difusos, e acompanhá-las, agindo isolada ou
conjuntamente com os Defensores Públicos, sem prejuízo da atuação do
Defensor Natural;
III – realizar e estimular o intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento das atribuições institucionais
e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas;
IV – realizar e estimular o intercâmbio com entidades públicas e
privadas, bem como representar a instituição perante conselhos e demais
órgãos colegiados, por qualquer de seus membros, mediante designação do
Defensor Público-Geral do Estado;
V – prestar assessoria aos órgãos de atuação e de execução da De-
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fensoria Pública do Estado.
§ 2º Os Núcleos Especiais da Defensoria Pública terão as atribuições
específicas na respectiva área de atuação fixadas por Resolução do Conselho
Superior.
§ 3º Os Núcleos Especiais da Defensoria Pública serão integrados por
Defensores Públicos-Coordenadores, dentre os membros estáveis da carreira.
§ 4º Os Defensores Públicos integrantes dos Núcleos Especiais
da Defensoria Pública serão designados pelo Defensor Público-Geral
do Estado para um período de 2 (dois) anos, permitida a recondução
por igual prazo.
TÍTULO II
Da Organização da Defensoria
Pública do Estado
.....................................................................
CAPÍTULO VIII
Das Indenizações e Adicionais
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 101. Além do subsídio, poderão ser pagos aos membros da
carreira dos Defensores Públicos as seguintes verbas e indenizações:
XIII – adicional pelo exercício de atividade fiscalizatória do PROCON;
XIV – adicional de representação pelo exercício de função de confiança ou cargo em comissão.
...................................................................
SEÇÃO XIV
Do Adicional pelo Exercício de Atividade de Fiscalização do PROCON
Art. 124. Nos casos em que houver designação de Defensor Público
para atuar, sem prejuízo de suas atribuições normais, na atividade de fiscalização nas relações de consumo, coordenada pelo PROCON Estadual, será
devido o adicional pelo exercício de atividade fiscalizatória.
Parágrafo único. O adicional de que trata este artigo será devido por
mês ou fração de mês de efetivo exercício nas funções normais cumuladas
com a atividade de fiscalização do PROCON Estadual, no valor a ser fixado
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LEIS ORDINÁRIAS
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por Resolução do Conselho Superior, não podendo ultrapassar a importância
equivalente a 3 (três) salários-mínimos.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 23 de maio de 2012; 124º da Proclamação da República.
RICARDO COUTINHO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N.° 5.494, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1991.
Dispõe sobre a divulgação de mensagens antidrogas nos
transportes coletivos urbanos e intermunicipal.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os transportes coletivos urbanos e intermunicipal ficam
obrigados a colocar, no seu interior, em local visível, mensagens de caráter
educativo, alertando a população sobre o perigo das drogas.
Art. 2º Caberá à Secretaria de Segurança Pública o cumprimento do
que dispõe o artigo anterior.
Parágrafo único. As penalidades pelo não cumprimento desta Lei
serão estabelecidas pela Secretaria de Segurança Pública.
Art. 3º Caberá ao Conselho Estadual de Entorpecentes a elaboração
das mensagens antidrogas de que trata esta Lei.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 14 de novembro de 1991; 103º da Proclamação da República.
CÍCERO DE LUCENA FILHO
Governador em Exercício
––––– • • • • • –––––
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LEI N.° 5.775, DE 12 DE JULHO DE 1993.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da uma limpeza, higienização e desinfecção dos reservatórios de água destinadas
ao consumo humano.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece, no Estado da Paraíba, as obrigações
com a limpeza, higienização e desinfecção dos reservatórios de água destinadas ao consumo humano com finalidade de manutenção dos padrões
de Potabilidade estabelecidos na Portaria nº 36, 19 de janeiro de 1990 do
Ministério da Saúde.
Art. 2º Cabe a Secretaria da Saúde do Estado, através de seu órgão
de Vigilância Sanitária, fiscalizar o cumprimento desta Lei.
§ 1º Fica assegurado o livre acesso dos fiscais às dependências onde estiverem localizados os reservatórios prediais de água para o consumo humano.
§ 2º A inobservância, por ação ou omissão ao disposto nesta Lei, será
considerada infração punível de acordo com o disposto na Lei Estadual nº
4.427/82.
Art. 3º Incumbe ao órgão fiscalizador cadastrar, pessoas físicas e/
ou jurídicas, comprovadamente capacitada, para proceder os serviços de
limpeza, higienização, desinfecção e coleta de amostra dos reservatórios,
mediante documento comprobatório de capacidade técnica.
Parágrafo único. O prestador do serviço fica obrigado a fornecer o
“Atestado de Saneamento”.
Art. 4º Ficam obrigados os responsáveis pelos reservatórios prediais
de água destinada ao consumo humano a providenciar a higienização e desinfecção desses reservatórios, bem como a manter a sua boa conservação e
a proceder ao controle sanitário da água neles contida conforme os padrões
de potabilidade vigentes.
Art. 5º A higienização e desinfecção dos reservatórios prediais de
água deve ter caráter preventivo, sendo obrigatório a sua execução periódica
de quatro em quatro meses, no máximo.
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Art. 6º A boa conservação dos reservatórios prediais de água compreende a segurança física de estrutura; ausência de rachaduras, vazamentos
ou infiltrações; a vedação que impeça a penetração de insetos, animais e
outros agentes patogênicos; e, a segurança sanitária da água neles contida.
Art. 7º O controle sanitário da água contida nos reservatórios prediais será feito mensalmente, devendo os seus responsáveis providenciar a
execução da respectiva análise bacteriológica a cada 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. O resultado dessas análises deverá ser remetido ao
órgão fiscalizador competente e divulgado aos usuários do estabelecimento.
Art. 8º Os prestadores desses serviços ficarão impedidos do exercício de outras atividades que, por envolver contatos com substâncias
contaminadas ou poluentes, possam ser consideradas incompatíveis com o
saneamento de reservatórios de água destinada ao consumo humano; salvo
possam comprovar, a critério da autoridade sanitária a absoluta segurança
operacional, obtendo licença especial.
Art. 9º O órgão competente fica incumbido de criar e regulamentar
um programa de controle dos reservatórios prediais de água destinada ao
consumo humano.
Parágrafo único. Ficam sujeitos a este programa todas as edificações
públicas e particulares no Estado da Paraíba.
Art. 10 Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei, no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTDO DA PARAIBA, em João
Pessoa, 12 de julho de 1993; 105º da Proclamação da República.
RONALDO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.168, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1995.
Institui Serviço Disque Denúncia e dá outras providên-
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cias.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado
nos Parágrafos 3º e 7º, do Art. 65 da Constituição Estadual, Promulgo
a seguinte Lei:
Art. Fica criado o DISQUE DENÚNCIA, serviço a ser implantado
pelo Governo do Estado da Paraíba e coordenado pela Secretaria de Administração com o objetivo de coletar denúncias de irregularidades constatadas
pela população contra qualquer órgão público do Estado.
Art. 2º Compete ao Governo do Estado da Paraíba destinar uma
linha telefônica específica para o serviço, tornando-a pública e de fácil
acesso à população.
§ 1º As denúncias coletadas pelo serviço serão cadastradas com dia e
hora, detalhes fornecidos que constará de um relatório semanal a ser analisada pela Secretaria de Administração e cópia enviada ao Poder Legislativo.
§ 2º Será garantido o registro de qualquer denúncia, desde que identificado o denunciante.
§ 3º Será igualmente fornecido um endereço para remessa de correspondências com o mesmo objetivo do programa remetendo provas das
denúncias.
§ 4º O anonimato da origem das denúncias será garantido em qualquer hipótese.
Art. 3º O Governo do Estado da Paraíba baixará regulamentação
específica para o programa.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
PARAÍBA, João Pessoa, 01 de dezembro de 1995.
CARLOS DUNGA
Presidente
––––– • • • • • –––––
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LEI Nº 6.226, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1996.
Obriga aos Motéis e Hotéis do Estado o fornecimento gratuito
de preservativos e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAD
DA PARAÍBA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado no
Parágrafo 7º do Art. 65 da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam obrigados aos Motéis e Hotéis do Estado da Paraíba
a concederem gratuitamente até 4 preservativos lubrificados aos usuários
frequentadores daqueles estabelecimentos.
Parágrafo único. Os preservativos citados neste artigo deverão estar
à mostra nos apartamentos, com a chancela da gratuidade.
Art. 2º A Secretaria Estadual de Saúde, através da vigilância epidemiológica, ficará responsável pelo cumprimento desta Lei.
Art. 3º Fica estipulado em R$ 200,00 a incidência do não cumprimento desta Lei, e, em R$ 300,00 nas reincidências posteriores.
Parágrafo único. Os recursos financeiros provenientes do descumprimento desta Lei deverão ser alocados em Fundo Especial, para utilização
em programas e ações de combate à AIDs e demais doenças sexualmente
transmissíveis.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
PARAÍBA, João Pessoa, 01 de março de 1996.
CARLOS DUNGA
Presidente
––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.323, DE 08 DE JULHO DE 1996.
Estabelece padronização em ingressos para espetáculos
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públicos e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Todos os ingressos comercializados no Estado da Paraíba para
espetáculos de arte, música e cultura devem conter impressos com clareza:
I - local, data e horário do espetáculo;
II - promotor do evento;
III - preços cobrados pela entrada e meia-entrada
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário,
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 08 de julho de 1996; 107° da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N.° 6.469, DE 20 DE MAIO DE 1997.
Dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação dos direitos
do cidadão, e obrigações dos estabelecimentos de saúde no
Estado da Paraíba, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei;
Art. 1° Os estabelecimentos de saúde no Estado da Paraíba, obrigatoriamente, veicularão por intermédio de painel, fixado em local de fácil
visualização, os direitos do cidadão e obrigações dos estabelecimentos de
saúde, acrescido do nome, endereço e telefone dos órgãos responsáveis pela
fiscalização.
Art. 2° A Secretaria de Saúde do Estado se responsabilizará pela
fiscalização da execução desta Lei, auxiliada pelos órgãos de defesa e pro-
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teção ao cidadão.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 20 de maio de 1997; 108° da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.538, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.
Proíbe a venda de cigarros a crianças e adolescentes.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei.
Art. 1º Fica proibido, em todo o território do Estado da Paraíba, a
venda de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, fumos para cachimbo
e para cigarros e assemelhados para crianças e adolescentes.
Parágrafo único. A proibição estabelecida neste artigo alcança todos os tipos de estabelecimentos comerciais ou varejistas, tais como bares,
restaurantes, lanchonetes, casas noturnas, bancas, tabacarias, armazéns,
mercados, supermercados, padarias, entre outros.
Art. 2º O descumprimento desta Lei deverá ser denunciado ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ou ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade ou região
onde estiver localizado o estabelecimento infrator, para as providências
cabíveis.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 30 de setembro de 1997; 108° da Proclamação da República.
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JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N.° 6.632, DE 19 DE JUNHO DE 1998.
Institui o controle sobre a venda da “COLA DE
SAPATEIRO” e produtos similares.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos Parágrafos 7 e 70, do Ad. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Os estabelecimentos que comercializam, no Estado da Paraíba, a “COLA DE SAPATEIRO” e outros produtos sintéticos à base de
“benzeno”, “tolueno”, “éter” e demais produtos tóxicos voláteis, estão condicionados a cadastramento junto ao Conselho Estadual de Entorpecentes,
para que este mantenha o controle sobre esses produtos.
Art. 2° A venda de “Cola de sapateiro” e demais produtos sintéticos descritos no “caput” do artigo anterior, só será efetuada a maiores
de 18 (dezoito) anos, devendo constar na nota fiscal, o nome e número
do documento de identidade do consumidor, bem como a sua assinatura,
responsabilizando-se pelo produto.
Art. 3° O descumprimento das disposições da presente Lei, sujeita o
infrator à multa e apreensão de mercadoria, conforme serão estabelecidos
por Decreto Governamental.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogadas as disposições em contraio.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
PARAÍBA, João Pessoa, 03 de julho de 1998.
INALDO LEITÃO
Presidente
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––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.649, DE 08 DE JULHO DE1998.
Institui o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do
Consumidor - FEDDC e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei;
Art. 1° Fica instituído o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do
Consumidor - FEDDC, conforme o disposto no art. 57 da Lei nº 8.078/90,
regulamentada pelo Decreto-Lei n° 2.181/97, com o objetivo de criar condições financeiras de gerenciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de proteção dos direitos dos consumidores.
Art. 2° O Fundo de que trata o artigo anterior destina-se ao funcionamento das ações de desenvolvimento da Política Estadual de Defesa do
Consumidor, compreendendo especificamente:
I - financiamento total ou parcial de programas e projetos de conscientização, proteção e defesa do consumidor;
II - aquisição de material permanente ou de consumo e de outros
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
III - realização de eventos e atividades relativas a educação, pesquisa
e divulgação de informações, visando a orientação do consumidor
IV - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento
de recursos humanas;
V - estruturação e instrumentalização de órgão municipal de defesa
do consumidor, objetivando a melhoria dos serviços prestados aos usuários.
Art. 3º Constituem receitas do Fundo:
I - as indenizações decorrentes de condenação e multas advindas de
descumprimento de decisões judiciais em ações coletivas relativas à direito
do consumidor
II - multas aplicadas pelo PROCON Estadual, na forma do art.
57, e seu Parágrafo único, da Lei 8.078/90 e art. 10 e 24, incisos I e II, do
Decreto-lei n° 2.181/97, de 21 de março de 1997;
III - o produto de convênios firmados com órgãos e entidades de
direito público e privado;
IV - as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades
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públicas;
V - os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações
financeiras, observadas as disposições legais pertinentes:
VI - as doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras;
VII - outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo.
§ 1° As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta e mantida em estabelecimento oficial
de crédito.
§ 2° Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do
Fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda
do poder aquisitivo da moeda.
DA GERÊNCIA DOS RECURSOS
Art. 4° Compete ao Secretário Executivo do PROCON:
I- gerir as receitas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FEDDC destinando recursos para projetos e programas de educação, proteção
e defesa do consumidor;
II - planejar, coordenar e executar a política estadual de proteção ao
consumidor;
III - receber, analisar, avaliar consultas, denúncias ou sugestões
apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito
público ou privado;
IV - prestar, aos consumidores, orientação permanente sobre seus
direitos e garantias;
V - informar, conscientizar e motivar o consumidor, através dos
diferentes meios de comunicação;
VI - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra as relações de consumo, nos termos da legislação vigente;
VII - representar ao Ministério Público para adoção de medidas
processuais, no âmbito de suas atribuições;
VIII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações
de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou
individuais dos consumidores;
IX - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar na
fiscalização de preços, abastecimento, quantidade, qualidade e segurança
de bens e serviços;
X - incentivar inclusive, com recursos financeiros e outros programas
especiais a formação de entidades de defesa do consumidor pela população
e pelos órgãos estaduais e municipais.
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Xl - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei
Federal n.° 8.078/90, e outros pertinentes à defesa do consumidor;
XII - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;
XIII - celebrar convênios;
XIV - celebrar termo de ajustamento de conduta, na forma do § 6°,
do art. 5º, da Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985;
XV – elaborar e divulgar o cadastro estadual de reclamações fundamentais contra fornecedores de produtos e serviços a que se refere o art.
44, da Lei nº 8.078/90;
X – desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º Nas lacunas desta Lei aplica-se subsidiariamente a Legislação
Federal de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor.
Art. 6º Para operacionalização do Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor, fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) em rubrica específica, cuja aplicação será disciplinada em ato do
Chefe do Poder Executivo.
Art. 7º Os recursos que forem destinados ao FEDDC no exercício
em curso, também serão aplicados conforme decreto do Chefe do Poder
Executivo.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 08 de julho de 1998; 108° da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.751, DE 28 DE JULHO DE 1999.
Institui obrigatoriedade de informação em hospitais e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
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Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Torna-se obrigatória a utilização, em toda rede hospitalar do
Estado, de placas indicativas, informando a quantidade de leitos existentes
em cada unidade hospitalar e as disponíveis.
Art. 2º A informação deverá ser afixada em local visível na recepção
das unidades de saúde, com o necessário destaque e fácil leitura.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 28 de junho de 1999; 109° da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.753, DE 08 DE JULHO DE 1999.
Estabelece normas para divulgação de preços ao consumidor e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Os produtos colocados no mercado de consumo terão os seus
preços finais divulgados em igual destaque e mesma intensidade, independentemente de condição de pagamento.
Parágrafo único. Toma-se obrigatória a exposição do preço final à
vista e à prazo do produto no mesmo espaço e com o mesmo destaque em
etiquetas, placas e impressos promocionais.
Art. 2° Os anúncios publicitários veiculados pela imprensa falada,
escrita ou televisada devem manter o nível de informação ao consumidor
nas formas de que trata o artigo 1° desta Lei, sob pena de responder solidariamente por contrariar os princípios legais e o artigo 37, da Lei 8.076, de
11 de setembro de 1990.
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Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 08 de julho de 1999; 108º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N.° 6.755, DE 08 DE JULHO DE 1999.
Proíbe a retenção de documentos em repartições públicas
e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica estabelecida a proibição de exigência da retenção de
documento pessoal de qualquer cidadão quando de seu acesso a prédio no
Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A simples apresentação de documento pessoal será
suficiente baseado na:
I- conferência da autenticidade do documento;
II - reconhecimento visual do portador.
Art. 2º Compete à repartição pública estabelecer critérios de registro
de entrada e saída de pessoas em prédios públicos, vetando-se, por qualquer
modo ou meio, artifícios que contrariem os princípios estabelecidos no
artigo 1º da presente Lei.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 08 de julho de 1999; 108º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
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––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.775, DE 22 DE JULHO DE 1999.
Dispõe sobre a prevenção à criança e ao adolescente contra
a violência, o uso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono esta Lei:
Art. 1º O Estado promoverá a prevenção à criança e ao adolescente,
do uso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis, através de campanhas educativas publicadas nos diversos meios de comunicação entre órgãos
públicos da administração estadual e os usuários dessas repartições.
Art. 2º As mensagens da campanha educativa aos jovens paraibanos
serão veiculadas por meio das seguintes publicações do Estado, entre outras:
I – contracheques dos servidores;
II – contas de energia;
III – contas de água;
IV – calendários escolares;
V – material didático doado pelo Estado.
Art. 3º O teor das mensagens, que poderá ser alterado semanalmente,
ficará a critério do órgão público ou da entidade da administração estadual
responsável pela publicação.
Parágrafo único. As mensagens, escritas em linguagem acessível,
terão como objetivos:
I – esclarecer sobre o mal ocasionado pelas drogas;
II – orientar acerca do crescimento da violência, alertando para que
ela não comece dentro de suas casas e escolas;
III – aconselhar o uso de preservativos.
Art. 4º O Estado poderá vincular mensagens nas emissoras de televisão e rádio com o objetivo de:
I – esclarecer o telespectador sobre assuntos abordados para programação;
II – dar aos pais e responsáveis oportunidade de escolher sobre a
conveniência do programa para sua família;
III – preservar as crianças e os adolescentes de temas desconhecidos
e inadequados para suas idades.
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 22 de julho de 1999; 109º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N.° 6.798, DE 18 DE OUTUBRO DE 1999.
Obriga as empresas de transportes coletivos intermunicipais a fixarem aviso de indenização de passageiros
vítimas de acidentes.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As empresas rodoviárias de transporte intermunicipal de passageiros que operam no Estado da Paraíba, ficam obrigadas a fixar em seus
veículos aviso sobre a indenização a que tem direito a pessoa nele acidentada.
Parágrafo único. O aviso a que se refere o presente artigo terá a seguinte redação: “Todas as pessoas que forem vítimas de acidentes de trânsito
causados por veículos automotores de vias terrestres, transportando ou não,
serão indenizadas pelo seguro obrigatório (Lei federal nº 6.194/74)”.
Art. 2º A presente Lei era regulamentada no prazo de 60 (sessenta)
dias, cabendo ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PB) a
fixação das dimensões do aviso referido no artigo anterior.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 18 de outubro de 1999; 108º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
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––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.806, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1999.
Fica proibido no Estado da Paraíba a venda de cigarros,
cigarrilhas ou similares, a menores de 18 anos e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica proibido, no âmbito do Estado da Paraíba, a venda de
cigarros, cigarrilhas ou similares, além de outros produtos, fabricados pela
indústria do fumo, a menores de 18 anos de idade.
Art. 2° O Poder Executivo regulamentará, num prazo de 90 (noventa)
dias, as sanções progressivas aos infratores.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 19 de novembro de 1999; 110º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N.° 6.841, DE 28 DE JANEIRO DE 2000.
Proíbe depósito prévio para internação em hospitais
públicos ou credenciados do Estado e dá outras providencias.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. Fica proibido no Estado da Paraíba a exigência de depósito
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prévio de qualquer natureza, para possibilitar a internação de doentes em
situação de urgência, sofrimento intenso ou risco de vida,em hospitais públicos ou credenciados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
Art. 2º Comprovada a recusa ou retardamento do internamento de
que trata esta Lei, os hospitais serão obrigados a indenizar em dobro o valor
cobrado e cessação dos convênios por 06 (seis) meses, em caso de reincidência, se credenciados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e impedimento do
exercício de cargo em comissão por 02 (dois) anos, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e criminal dos seus diretores, se públicos.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 28 de janeiro de 2000; 110º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N.° 6.847, DE 28 DE JANEIRO DE 2000.
Dispõe sobre publicidade em uniformes de escolas e creches da rede estadual de ensino e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei;
Art. 1° Ficam as escolas públicas e creches do Estado da Paraíba
autorizadas a firmar convênios de parceria com empresas privadas, visando
a aquisição gratuita de uniformes escolares em troca da afixação publicitária
nesse mesmo fardamento fornecido pela empresa.
Art. 2° As empresas podem, ainda, mediante acordo com as escolas
fornecer materiais escolares e de expediente, tendo como recompensa o direito de afixação de sua publicidade nas camisetas ou no material fornecido
ao corpo discente do estabelecimento.
Art. 3° Ficam as empresas obrigadas a atender em sua totalidade, os
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alunos da escola beneficiada com o convênio, fornecendo a cada um deles
duas camisetas-ano no mínimo.
Art. 4° A afixação do logotipo da escola torna-se obrigatório em
todas as camisetas do alunado.
Art. 5° Os convênios resultantes da aplicação desta Lei terão duração
mínima de um ano, podendo ser renovados mediante conveniências das
partes interessadas.
Parágrafo único. Ficam excluídas dos convênios desta natureza,
empresas de tabagismo, bebidas alcoólicas bem como a propaganda política
e eleitoral.
Art. 6° Compete ao Poder Executivo a regulamentação da presente
Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 28 de janeiro de 2000; 110° da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N.° 6.916, DE 18 DE JULHO DE 2000.
Institui a meia-entrada aos doadores regulares de sangue
em locais que menciona e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica assegurado aos doadores regulares de sangue o pagamento da metade do valor efetivamente cobrado em espetáculos que venham
a ocorrer nos locais ou espaços públicos de cultura, esporte, lazer e entretenimento, mantidos ou cedidos por entidades e órgãos da administração
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pública direta ou indireta, autárquica ou fundacional do Estado da Paraíba.
§ 1° O desconto de que trata o “caput” deste artigo ocorrerá sem
restrição de dia, horário ou características do evento.
§ 2° Ocorrendo desconto proporcional no preço cobrado pela entrada,
os doadores regulares de sangue pagarão a metade desse preço.
Art. 2° Para efeito desta Lei, são considerados doadores regulares
de sangue, toda e qualquer pessoa que por mais de 06 (seis) meses se encontrem cadastradas ou registradas nos hemocentros ou bancos de sangue
dos hospitais públicos do estado.
Art. 3º V e t a d o
Art. 4º A Secretaria de Estado da Saúde, expedirá em favor dos
doadores regulares de sangue, cédula de identificação, com validade de
01 (um) ano, comprovando a condição de doador ao portador, constando
no verso: O portador desta identificação é doador regular de sangue e se
encontra apto a ingressar em recintos públicos, nos termos da presente lei,
com direito ao Pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor cobrado.
Parágrafo único. Expirado o prazo de validade das cédulas de identificação que trata este artigo, deverá ter sua validade prorrogada na medida
em que o portador comprovar sua condição de doador regular.
Art. 5° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 18 de julho de 2000; 110º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N° 6.930, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2000.
Proíbe a venda e consumo de cigarros nas Escolas Públicas do Estado da Paraíba, e dá outras providências.
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O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos Parágrafos 3° e 7º, do Art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam proibidas venda e consumo de cigarros por parte de
comerciantes, professores, funcionários, alunos e visitantes, nas dependências das Escolas Públicas do Estado da Paraíba.
Art. 2º A proibição a que se refere esta Lei aplica-se também à veiculação de toda e qualquer divulgação através de fixação de faixas, placas,
cartazes, pinturas, inscrições e assemelhados, distribuição de folhetos,
volantes e outros impressos, com apologia ao cigarro.
Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo
de 90 (noventa) dias, Indicando as autoridades competentes para fiscalização
e aplicação dos procedimentos e sanções administrativas.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 27 de novembro de
2000.
NOMINANDO DINIZ
Presidente
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.931, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2000.
Dispõe sobre a proibição de realização de tatuagem em
crianças e adolescentes, exceto nos casos que especifica.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado
nos Parágrafos 3° e 7º, do Art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo
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a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais e profissionais liberais
proibidos de realizarem tatuagens em crianças e adolescentes, exceto nos
casos que esta Lei especifica.
Art. 2º As tatuagens em crianças e adolescentes somente poderão
ser realizadas caso haja autorização expressa dos pais, com suas assinaturas
reconhecidas em Cartório.
Art. 3º O Ministério Público fiscalizará o cumprimento desta Lei, e
responsabilizará criminalmente os que a descumprirem.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 27 de novembro de 2000.
NOMINANDO DINIZ
Presidente
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.980, DE 21 DE JUNHO DE 2001.
Dispõe sobre a proibição da inclusão de alimentos geneticamente modificados na composição da merenda escolar
fornecida aos alunos dos estabelecimentos de ensino no
Estado da Paraíba.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica proibida a inclusão de alimentos geneticamente modificados (alimentos transgênicos) na composição da merenda escolar fornecida
aos alunos dos estabelecimentos de ensino no Estado da Paraíba.
Art. 2º O Poder Executivo Estadual regulamentará a presente Lei no
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prazo de 90 (noventa dias), a contar da data de sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 21 de junho de 2001; 111º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.983, DE 21 DE JUNHO DE 2001.
Determina que os hospitais públicos ou privados enviem
comunicação ao Juizado da Infância e da Juventude dos
atendimentos médicos às crianças e adolescentes vítimas
de agressões físicas e sexuais e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica determinado que os hospitais públicos ou privados devem
enviar comunicação ao Juizado da Infância e da Juventude dos atendimentos
médicos que eles prestarem às crianças e adolescentes vítimas de agressões
físicas e sexuais.
Art. 2º A comunicação que se refere esta lei deverá conter o laudo médico sobre o tipo de agressão, o endereço e o nome do responsável que levou
a criança e o adolescente ao estabelecimento de saúde para o atendimento.
Art. 3º Os responsáveis pelos hospitais públicos ou privados que
não comunicarem os atendimentos médicos nos casos tipificados nesta lei
sofrerão as punições estabelecidas por Decreto do Poder Executivo.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 21 de junho de 2001; 111º da Proclamação da República.
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JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 6.984, DE 21 DE JUNHO DE 2001.
Transfere da Secretaria de Cidadania e Justiça, para a
Procuradoria Geral da Defensoria Pública as dotações
orçamentárias do Programa Estadual de Orientação e
Proteção ao Consumidor consignadas no vigente orçamento.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Ficam transferidas, da Secretaria da Cidadania e Justiça, para
a Procuradoria Geral da Defensoria Pública, as dotações orçamentárias do
Programa Estadual de Orientação e Proteção ao Consumidor, alocadas no
vigente orçamento, na atividade: 2.332 – Proteção e Defesa do Consumidor.
Art. 2º A alteração orçamentária de que trata esta lei decorre da
transferência do PROCON, da Secretaria de Cidadania e Justiça, a que
era vinculado para a Procuradoria Geral da Defensoria Pública, conforme
estabelecido no Decreto 21.733, de 25 de fevereiro de 2001.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
		
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 21 de junho de 2001; 111º da Proclamação da República.
JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.038, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001.
Torna obrigatória a exibição de filme publicitário, esclarecendo as conseqüências do uso de drogas, antes das sessões
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em todos os cinemas do Estado da Paraíba.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos
§§ 3º e 7º, do Art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Torna obrigatória a exibição de filme publicitário, esclarecendo as conseqüências do uso de drogas, antes das sessões em todos os
cinemas do Estado da Paraíba.
Parágrafo único. Entenda-se por drogas todas as substâncias químicas,
naturais ou sintéticas, que provocam alterações psíquicas e podem causar
sérios danos físicos e psicológicos a seu usuário.
Art. 2º O filme publicitário deverá ser elaborado sob a supervisão
técnica de uma equipe multidisciplinar de servidores da Secretaria de Saúde
e da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90
(noventa) dias.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 20 de dezembro de 2001.
GERVÁSIO MAIA
Presidente
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.239, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.
Dispõe sobre Proteção e Defesa do Usuário do serviço
público do Estado da Paraíba e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO I
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Das Disposições Gerais
Art. 1° Esta lei estabelece normas básicas de proteção e defesa do
usuário dos serviços públicos prestados pelo Estado da Paraíba.
§ 1° As normas desta lei visam à tutela dos direitos do usuário e
aplicam-se aos serviços públicos prestados;
a) pela Administração Pública direta, indireta a fundacional;
b) pelos órgãos do Ministério Público, quando no desempenho de
função administrativa;
c) particular, mediante concessão, permissão autorização ou qualquer
outra forma de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio.
§ 2° Esta Lei se aplica aos particulares somente no que concerne ao
serviço público delegado.
Art. 2° Periodicamente o Poder Executivo publicará e divulgará
quadro geral dos serviços públicos prestados pelo Estado de Paraíba, especificando os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização.
Parágrafo único. A periodicidade será, no mínimo, anual.
CAPITULO II
Dos Direitos dos Usuários
Seção I
Dos Direitos Básicos
Art. 3° São direitos básicos do usuário:
I - a informação;
II - a qualidade na prestação do serviço;
III - o controle adequado do serviço público.
Seção II
Do Direito à Informação
Art. 4° O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:
I - o horário de funcionamento das unidades administrativas;
II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata
e a indicação do responsável pelo atendimento ao público;
III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros
dados necessários à prestação do serviço;
IV - a autoridade ou o órgão encarregado de receber queixas, reclamações ou sugestões;
V - a tramitação dos processos administrativos em que figure como
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interessado;
VI - as decisões proferidas e respectiva motivação, inclusive opiniões divergentes, constantes de processo administrativo em que figure como interessado.
§ 1° O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal.
§ 2° A notificação, a intimação ou o aviso relativo à decisão administrativa, que devam ser formalizados por meio de publicação no órgão
oficial, somente serão feitos a partir do dia em que respectivo processo estiver
disponível para vista do interessado, na repartição competente.
Art. 5° Para assegurar o direito à informação previsto no Artigo 4°,
o prestador de serviço público deve oferecer aos usuários acesso a:
I - atendimento pessoal, por telefone ou outra via eletrônica;
II - informação computadorizada, sempre que possível;
III - banco de dados referentes à estrutura dos prestadores de serviço;
IV - informações demográficas e econômicas acaso existentes, inclusive mediante divulgação pelas redes públicas de comunicação;
V - programa de informações, integrante do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP, a que se refere o artigo 29;
VI - minutas de contratos-padrão redigidas em termos claros, com
caracteres ostensivos e legíveis, de fácil compreensão;
VII - sistemas de comunicação visual adequados, com a utilização
de cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além
de outros;
VIII - informações relativas à composição das taxas e tarifas cobradas
pela prestação de serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil,
cobrança por meio de documento contendo os dados necessários à exata
compreensão da extensão do serviço prestado;
IX - banco de dados, de interesse público, contendo informações quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir acompanhamento e
maior controle da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte.
Seção III
Do Direito à Qualidade do Serviço
Art. 6° O usuário faz jus à prestação de serviços públicos de boa
qualidade.
Art. 7° O direito à qualidade do serviço exige dos agentes públicos
e prestadores de serviço público:
I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;
II - atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a
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idosos, grávidas, doentes e deficientes físicos;
III - igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação;
IV - racionalização na prestação de serviços;
V - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências,
obrigações, restrições a sanções não previstas em lei;
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII - fixação e observância de horário e normas compatíveis com o
bom atendimento do usuário;
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos usuários;
IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista
dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidades;
X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço ou atendimento;
XI - observância do Código de Ética aplicáveis às várias categorias
de agentes públicos.
Parágrafo único. O planejamento e o desenvolvimento de programas
de capacitação gerencial e tecnológica, na área de recursos humanos, aliados
à utilização de equipamentos modernos, são indispensáveis à boa qualidade
do serviço público.
Seção IV
Do Direito ao Controle Adequado do Serviço
Art. 8° O usuário tem direito ao controle adequado do serviço.
§ 1° Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão instituídas em todos os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos no
Estado da Paraíba:
a) Ouvidorias;
b) Comissões de Ética.
§ 2° Serão incluídas nos contratos ou atos, que tenham por objeto da
delegação, a qualquer título, dos serviços públicos a que se refere esta lei,
cláusulas ou condições específicas que assegurem a aplicação do disposto
no § 1° deste artigo.
Art. 9° Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões,
reclamações e denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes,
inclusive à Comissão de Ética, visando à:
I - melhoria dos serviços públicos;
II - correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos
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serviços públicos;
III - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis
com os princípios estabelecidos nesta lei;
V - proteção dos direitos dos usuários;
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados.
Parágrafo único. As ouvidorias apresentarão às autoridades e encaminhará ao Governador, relatório semestral de suas atividades, acompanhado
de sugestões para o aprimoramento do serviço público.
Art. 10 Cabe às Comissões de Ética conhecer das consultas, denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por infringência
a princípio ou norma ético-profissional, adotando as providências cabíveis.
CAPITULO III
Do Processo Administrativo
Seção I
Disposições Gerais
Art. 11 Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, quando for o caso, ao Poder Público, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Art. 12 O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às
normas desta lei compreende três fases: instauração, instrução e decisão.
Art. 13 Os procedimentos administrativos advindos da presente lei
serão impulsionados e instruídos de oficio e observarão os princípios da
igualdade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa,
da celeridade, da economia, da proporcionalidade dos meios aos fins, da
razoabilidade e da boa-fé.
Art. 14 Todos os atos administrativos do processo terão forma escrita,
com registro em banco de dados próprios, indicando a data e o local de sua
emissão e contendo a assinatura do agente público responsável.
Art. 15 Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo, quando outros não forem estabelecidos em lei:
I - 2 (dois) dias, para autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos e outras providências de simples expediente;
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II - 4 (quatro) dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal;
III - 5 (cinco) dias, para elaboração de informe sem caráter técnico;
IV - 15 (quinze) dias, para elaboração de pareceres, perícias e informes técnicos, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias a critério da autoridade
superior, mediante pedido fundamentado;
V - 5 (cinco) dias, para decisões no curso do processo;
VI - 15 (quinze) dias, a contar do término da instrução, para decisão final;
VII - 10 (dez) dias, para manifestações em geral do usuário ou providências a seu cargo.
Seção III
Da Instauração
Art. 16 O processo administrativo será instaurado de oficio ou
mediante representação de qualquer usuário de serviço público, bem como
dos órgãos ou entidades de defesa do consumidor.
Art. 17 A instauração do processo por iniciativa da Administração
far-se-á por ato devidamente fundamentado.
Art. 18 O requerimento será dirigido à Ouvidoria do órgão ou entidade responsável pela infração, devendo conter:
I - a identificação do denunciante ou de quem o represente;
II - o domicílio do denunciante ou local para recebimento de comunicações;
III - informações sobre o fato e sua autoria;
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;
V - data e assinatura do denunciante.
§ 1° O requerimento verbal deverá ser reduzido a termo.
§ 2° Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação
do requerimento previsto no “caput” deste artigo, contendo reclamações e
sugestões, ficando facultado ao usuário a sua utilização.
Art. 19 Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de petição,
reclamação ou representação formuladas nos termos desta lei, sob pena de
responsabilidade do agente.
Art. 20 Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação
manifestamente improcedente.
§ 1° Da rejeição caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias a contar da
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intimação do denunciante ou seu representante.
§ 2° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou
fazê-lo subir devidamente informado.
Art. 21 Durante a tramitação do processo é assegurado ao interessado:
I - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando
obrigatória a representação, por força da lei;
II - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos;
III - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele proferidas, inclusive da respectiva motivação e das opiniões divergentes;
IV - formular alegações e apresentar documentos, que, juntados
aos autos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos
fatos.
Seção III
Da Instrução
Art. 22 Para a instrução do processo, a Administração atuará de
oficio, sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos,
requerer diligências e perícias.
Parágrafo único. Os atos de instrução que exijam a atuação do interessado devem realizar-se do modo menos oneroso para este.
Art. 23 Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, admitindo-se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios ilícitos:
Art. 24 Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito
de retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante a
assinatura de recibo, durante o prazo para manifestação, salvo na hipótese
de prazo comum.
Art. 25 Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão intimados para
esse fim, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, mencionando-se
data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Quando a intimação for feita ao denunciante para
fornecimento de informações ou de documentos necessários à apreciação
e apuração da denúncia, o não atendimento implicará no arquivamento do
processo, se de outro modo o órgão responsável pelo processo não puder
obter os dados solicitados.
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Art. 26 Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de 10
(dez) dias para manifestação pessoal ou por meio de advogado.
Seção IV
Da Decisão
Art. 27 O órgão responsável pela apuração de infração às normas
desta lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá determinar:
I - o arquivamento dos autos;
II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes para apurar
os ilícitos administrativo, civil e criminal, se for o caso;
III - a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos,
correções de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços,
prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com as normas
desta Lei, bem como proteção dos direitos dos usuários.
CAPITULO IV
Das Sanções
Art. 28 A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público às
sanções previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado da
Paraíba e nos regulamentos das entidades da Administração indireta e fundacional, sem prejuízo de outras de natureza administrativa, civil ou penal.
Parágrafo único. Para as entidades particulares delegatárias de serviço público, a qualquer título, as sanções aplicáveis são as previstas nos
respectivos atos de delegação, com base na legislação vigente.
CAPITULO V
Do Sistema Estadual de Defesa do
Usuário de Serviços Públicos – SEDUSP
Art. 29. Fica instituído o Sistema Estadual de Defesa do Usuário
de Serviços Públicos – SEDUSP, que terá por objetivo criar e assegurar:
I - canal de comunicação direto entre os prestadores de serviços e os
usuários, a fim de aferir o grau de satisfação destes últimos e estimular a
apresentação de sugestões;
II - programa integral de informação para assegurar ao usuário o
acompanhamento e fiscalização do serviço público;
III - programa de qualidade adequado, que garanta os direitos do usuário;
IV - programa de educação do usuário, compreendendo a elaboração
de manuais informativos dos seus direitos, dos procedimentos disponíveis
para o seu exercício e dos órgãos e endereços para apresentação de queixas
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e sugestões;
V - programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VI - mecanismos alternativos e informais de solução de conflitos,
inclusive contemplando formas de liquidação de obrigações decorrentes de
danos na prestação de serviços públicos;
VII - programa de incentivo à participação de associações e órgãos representativos de classes ou categorias profissionais para defesa dos associados;
VIII - programa de treinamento e valorização dos agentes públicos;
IX - programa de avaliação dos serviços públicos prestados.
§ 1° Os dados colhidos pelos canais de comunicações serão utilizados
na realimentação do programa de informações, com o objetivo de tornar os
serviços mais próximos da expectativa dos usuários.
§ 2° O Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP divulgará, anualmente, a lista de órgãos públicos contra os
quais houve reclamações em relação à sua eficiência, indicando, a seguir,
os resultados dos respectivos processos.
Art. 30 Integram o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP:
I - as Ouvidorias;
II - as Comissões de Ética;
III - uma Comissão de Centralização das Informações dos Serviços
Públicos do Estado da Paraíba, com representação dos usuários, que terá
por finalidade sistematizar e controlar todas as informações relativas aos
serviços especificados nesta lei, facilitando o acesso aos dados colhidos;
IV - os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de
qualidade do serviço público.
Parágrafo único. O Sistema Estadual de Defesa do Usuário de
Serviços Públicos - SEDUSP atuará de forma integrada com entidades
representativas de sociedade civil.
Art. 31 Esta Lei e suas Disposições Transitórias entrarão em vigor
na data sua publicação.
CAPITULO VI
Das Disposições Transitórias
Art. 1° As Comissões de Ética a as Ouvidorias terão sua composição
definida em atos regulamentadores a serem baixados, em suas respectivas
esferas administrativas, pelos chefes do Executivo e do Ministério Público,
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei.
Art. 2° A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos
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prestados pelo Estado da Paraíba deverá ser feita no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da vigência desta Lei.
Art. 3° A implantação do programa de avaliação do serviço público
será imediata, devendo ser apresentado o primeiro relatório no prazo de 6
(seis) meses, contados da vigência desta Lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 27 de dezembro de 2002; 113º da Proclamação da República.
ROBERTO PAULINO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI N° 7.299, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.
Dispõe sobre a publicação nos classificados dos jornais locais de advertências quanto à exploração sexual de crianças
e adolescentes e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Os jornais da Paraíba que publicam colunas de classificados
com anúncios de acompanhantes, saunas, massagistas e profissionais do sexo
ficam obrigados a divulgar, na mesma página destes anúncios, a seguinte
advertência: “EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES É CRIME. DISQUE 2441772/244-5601- Programa Sentinela”.
Parágrafo único. A Advertência deve estar em destaque, escrita em
letras versais/negrito, e deve ocupar espaço mínimo de 08 centímetros por
04 centímetros, sendo publicada sempre que houver anúncios de que trata
o caput deste artigo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
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João Pessoa, 27 de dezembro de 2002; 113º da Proclamação da República.
ROBERTO PAULINO
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.303, DE 07 DE JANEIRO DE 2003.
Obriga as empresas de transporte coletivo pertencentes ao
sistema intermunicipal de passageiros, com características
urbanas, a manter circulação de ônibus no horário noturno
nas cidades e horários especificados.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu, fulcrado nos
§§ 3º e 7º, do Art. 65, da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Nas cidades pólos com população acima de 200 mil habitantes, as empresas de transporte coletivo pertencentes ao sistema intermunicipal
de passageiros, com características urbanas, manterão a continuidade da
prestação do serviço durante todo o período noturno nas linhas de transportes que interliga a cidade pólo às cidades circunvizinhas e vice versa.
§ 1° Compreende-se por sistema intermunicipal de passageiros com
características urbanas, a exploração da permissão de serviços de transporte
coletivo outorgada pelo DER, num alcance de até 30 KM envolvendo as
cidades abrangidas pelo trajeto.
§ 2° No horário compreendido entre 00:00 às 05:00, as empresas de
transporte coletivo mencionadas no caput e inciso deste artigo, manterão
ônibus circulando com intervalos máximos de tráfego de 90 (noventa) minutos, entre uma viagem e outra ao mesmo destino.
Art. 2° A inobservância das normas contidas na presente Lei constituirá prática infrativa e sujeita a empresa infratora às seguintes penalidades
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma
cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo
das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa:
II - suspensão temporária da atividade;
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III - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
Parágrafo único. Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas nesta Lei, quem por ação ou omissão lhe
der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.
Art. 3° A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do Fornecedor do
serviço, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo-a
em benefício das entidades de proteção e defesa do consumidor, responsáveis
pela sua fiscalização.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a trezentas e
não superior a dois milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência
(UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
Art. 4° As penas de suspensão temporária de atividade e cassação
de licença de estabelecimento ou atividade, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor
reincidir na prática à desobediência dos dispositivos legais previstos na
presente lei.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revoga-se as disposições em contrário.
		
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 07 de janeiro de 2003.
NOMINANDO DINIZ
Presidente
––––– • • • • • –––––

LEI N° 7.374, DE 16 DE JULHO DE 2003.
Assegura Espaço Ambulatorial a Gestantes, Lactentes,
Idosos e Deficientes, e dá outras providências.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, em razão
da sanção tácita, nos termos do § 3º c/c o 7º, do art. 65, da Constituição
Estadual, Promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1° Ficam assegurados nos hospitais públicos e privados, instalados no Estado da Paraíba e conveniados com o Sistema Único de Saúde
(SUS), espaço ambulatorial destinado ao atendimento preferencial a gestantes, lactentes, idosos e deficientes.
Art. 2° A Secretária da Saúde regulamentará esta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 17 de julho de 2003.
JOSÉ LACERDA NETO
Presidente em exercício
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.548, DE 29 DE ABRIL DE 2004.
Fica proibido, o ingresso de bebidas em vasilhames de
vidro ou lata nos estádios e nos locais onde se realizam
competições esportivas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Fica proibido, a qualquer título, o ingresso ou a entrada de
pessoas com bebidas em vasilhames de vidro ou lata nos estádios e nos locais
onde se realizam competições esportivas.
Art. 2° Os bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais, congêneres, sediados nos locais mencionados no artigo 1°, ficam obrigados
ao uso do copo descartável em papel, papelão, plástico ou similar, quando
servirem, em balcão, refrigerantes, cafés, água e outras bebidas.
Art. 3° Compete ao Poder Executivo, quando da regulamentação da
presente Lei, fixar os órgãos competentes e suas atribuições quanto à fiscalização, bem como às punições que serão impostas aos infratores, que devem
incorrer desde a imposição de multa pecuniária, até a interdição temporária
ou definitiva do estabelecimento pelo comprovado descumprimento à Lei.
Parágrafo único. O valor da multa imposta, e prevista neste artigo, será

110

ALPB • Coletànea de Leis – Consumidor
objeto de fixação e de majorações anuais pelo Poder Executivo, de conformidade com a legislação pertinente ao reajustamento de penas pecuniárias.
Art. 4° O Poder Executivo, regulamentará esta lei, mediante decreto,
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 29 de abril de 2004; 176º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.626, DE 07 DE JULHO DE 2004.
Dispõe sobre a criação do Selo Verde de Qualidade para
premiação anual de empresas prestadoras de serviços e
beneficiadoras de produtos relacionados à saúde que atendam às normas legais e reguladoras da Vigilância Sanitária
Estadual e dá outras providências
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Selo Verde de Qualidade em Vigilância Sanitária
no Estado da Paraíba.
Art. 2° Categorias de empresas que fazem jus ao recebimento:
I – Alimentação;
II – Serviços de Saúde;
III – Medicamentos, Produtos e Toxicologia.
Art. 3° Este selo será dado anualmente às empresas públicas e privadas, que atendam as normas legais e reguladoras da Vigilância Sanitária
e que estejam comprometidas com as questões sanitárias, ambientais e de
segurança ambiental.
Art. 4° Será formada uma comissão a nível estadual com a seguinte
constituição um representante titular e um suplente para as seguintes re-
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presentações:
I – AGEVISA/PB;
II – Procon;
III – Curadoria do Consumidor;
IV - SUDEMA.
Art. 5° A Vigilância Sanitária de cada município paraibano enviará
para a AGEVISA a relação das empresas prestadoras de serviços e beneficiadoras de produtos relacionados à saúde, inscritas e consideradas aptas
a receber o Selo Verde de Qualidade, até 05 (cinco) meses antes da data da
entrega do Selo.
Parágrafo único. A entrega do Selo Verde de Qualidade às empresas
prestadoras de serviços e beneficiadoras de produtos relacionados à saúde,
será no dia 25 de outubro, dia da Vigilância Sanitária Estadual.
Art. 6° Critérios para a premiação:
I – Alimentação:
a - Possuir Autorização de Funcionamento Atualizada da AGEVISA
ou do Órgão Municipal de Vigilância Sanitária;
b – Não possuir penalidades junto à AGEVISA, VISAS municipais,
Procon, Curadorias do Consumidor e SUDEMA nos últimos 12 meses;
c – Participação no Programa PAS (Programa Alimentos Seguros);
d – Não existência de casos de acidente de trabalho nos últimos 12 meses.
II – Serviços de Saúde:
a – Possuir Autorização de Funcionamento Atualizada da AGEVISA
ou do Órgão Municipal de Vigilância Sanitária;
b - Não possuir penalidades junto à AGEVISA, VISAS municipais,
Procon, Curadorias do Consumidor e SUDEMA nos últimos 12 meses;
c – Não possuir denúncias de casos de infecção hospitalar nos últimos 12 meses;
d – Não existência de casos de acidente de trabalho nos últimos 12 meses.
III – Medicamentos, Produtos e Toxicologia:
a - Possuir Autorização de Funcionamento Atualizada da AGEVISA
ou do Órgão Municipal de Vigilância Sanitária;
b – Não possuir penalidades junto à AGEVISA, VISAS municipais,
Procon, Curadorias do Consumidor e SUDEMA nos últimos 12 meses;
c – Possuir Programa de Boas Práticas de Fabricação, Manipulação
e de Distribuição aprovados pela AGEVISA/PB;
d – Não existências de casos de acidente de trabalho nos últimos 12
meses.
Art. 7° Será feita a divulgação pública dos estabelecimentos e empre-
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sas que receberão o Selo Verde de Qualidade em cada município.
Art. 8° A AGEVISA editará os atos regulamentares cabíveis ao
cumprimento desta Lei.
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 07 de julho de 2002; 116º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.633, DE 09 DE JULHO DE 2004.
Dispõe sobre a instalação de dispositivo para resgate
de passageiros em elevadores e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1° Os elevadores instalados em prédios residenciais e comerciais
serão dotados de dispositivo para resgate de passageiros, na eventualidade
de imobilização dos mesmos entre dois andares, em decorrência de avaria
ou por falta de energia elétrica.
§ 1° O equipamento a que se refere o caput cobrirá a abertura do poço
do elevador, ocasionada pelo desalinho da cabina, possibilitando o resgate
dos passageiros com segurança.
§ 2° O acessório referido na presente lei será confeccionado com
material capaz de suportar, no mínimo, 120 kg de peso.
Art. 2º Dentro de 200 (duzentos) dias, os novos elevadores serão
instalados nos prédios comerciais e residenciais com o equipamento previsto
no artigo 1°.
Parágrafo único. Mencionado dispositivo de segurança será instalado
em todos os elevadores em funcionamento em nosso Estado, dentre de 720
(setecentos e vinte) dias, a contar da vigência desta lei.
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Art. 3° O descumprimento das exigências estabelecidas na presente
lei implicará no desativamento dos elevadores em funcionamento.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 09 de julho de 2002; 116º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.668, DE 16 DE SETEMBRO DE 2004.
AUTORIA: MESA DIRETORA
Dispõe sobre a comercialização de produtos não farmacêuticos e prestação de serviços de menor complexidade
útil ao público por farmácias e drogarias e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam autorizadas às farmácias e drogarias a comercializar
mercadorias de caráter não farmacêuticos, bem como a prestar serviços de
menor complexidade considerados úteis à população.
Parágrafo único. Aplicam-se, para os fins desta Lei, os conceitos de
farmácias e drogarias, respectivamente, previstos nos incisos X e XI do art.
4º da Lei 5.991/73.
Art. 2° Consideram-se, entre outros produtos de caráter não farmacêutico:
I – produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos;
II – produtos de higiene de ambientes e objetos tais como: álcool,
água sanitária, detergentes, sabões, desinfetantes, solventes, ceras, inseticidas,
vassouras, panos e esponjas;
III – produtos dietéticos;
IV – líquidos e comestíveis de fácil manipulação e armazenagem, tais
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como: biscoitos, doces, chocolates, sorvetes, confeitos, temperos, farinhas,
cereais, massas, açúcar, arroz integral, café, chá, leite em pó, lacticínios,
sopa, água mineral, refrigerantes, vedada a venda de bebidas alcoólicas;
V – produtos, aparelhos e acessórios para bebês tais como: fraldas,
chupetas, alfinetes e urinol;
VI – produtos e acessórios para testes físicos e exames patológicos;
VII – produtos veterinários, tais como: coleiras, utensílios de limpeza,
ossos plásticos, comedouros, areia higiênica e rações;
VIII – produtos alimentícios para desportistas e atletas;
IX – produtos diversos de pequenas dimensões, tais como: aparelhos de barbear, caixas de fósforo, isqueiros, canetas, lápis, pilhas, cartões
telefônicos, velas e filmes fotográficos, vedada a venda de cigarros;
X – jornais e revistas de circulação periódica.
§ 1° Os produtos especificados no inciso IV deste artigo devem ser
industrializados ou semi-industrializados, sendo vedado o preparo dos
mesmos nas instalações do estabelecimento farmacêutico responsável por
sua comercialização.
§ 2° Permite-se o uso de “freezers e estufas” para o melhor acondicionamento dos produtos exemplificados no inciso IV deste artigo, devendo
tais aparelhos guardar distância mínima da área reservada à comercialização
dos produtos farmacêuticos, de modo a não lhe prejudicar a qualidade.
Art. 3° Consideram-se, dentre outros, serviços de menor complexidade úteis à população:
I – reprodução de documentos através de xerocópias ou outro meio
hábil observada a legislação pertinente quanto às obras artísticas e literárias;
II – recebimento de contas de água, luz, telefone, planos de assistência
médica e similares;
III – instalação de “caixas rápidos” e outros serviços de auto-atendimento bancário;
IV – fotografias instantâneas;
V – encadernações;
VI – plastificações;
VII – instalação de terminais de acesso à internet.
Art. 4° Os produtos relacionados no artigo 2º desta Lei, assim como
os serviços elencados no artigo 3º, serão oferecidos ao consumidor em locais
inequivocamente separados das instalações utilizadas para o comércio e
armazenagem de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos de modo
que não se confundam os dois gêneros de atividade e que se atendam às
normas de controle sanitário.
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Parágrafo único. As empresas farmacêuticas poderão comercializar
no mesmo ambiente reservado à venda de drogas, medicamentos e insumos
farmacêuticos, os produtos e serviços referidos nos artigos 2º e 3º da presente
Lei desde que expostos em prateleiras ou balcões distintos.
Art. 5º É indispensável aos estabelecimentos interessados no fornecimento dos produtos e serviços previstos nesta Lei, a obtenção de Licença
de funcionamento da qual constará necessariamente, além do fim de comercialização de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, a expressão
“autorização de acordo com a Lei nº 7.668”.
Parágrafo único. Presumem-se autorizados a comercializar os
produtos e atividades descritas nos arts. 2º e 3º, desde que obedecidas
às normas de controle sanitário, as farmácias e drogarias que possuam
autorização legal, para funcionar na data da publicação desta Lei, sendo
obrigatória para as empresas interessadas na exploração destas atividades à inclusão da expressão prevista no caput deste artigo, a partir da
renovação de referida licença.
Art. 6° A responsabilidade do técnico contratado pela farmácia ou
drogaria restringir-se-á às atividades inerentes ao controle e comercialização
das drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos.
Art. 7° Para instalação de novos estabelecimentos farmacêuticos
interessados ou não na comercialização dos produtos e serviços previstos
nesta Lei, deverá ser resguardada a distância mínima de 500 (quinhentos)
metros, contados a partir do estabelecimento com registro mais antigo no
órgão de controle sanitário estadual.
§ 1° Todas as empresas deste ramo de negócio já instaladas e legalmente organizadas terão direito adquirido assegurado, ainda que venham
a sofrer alterações em sua razão social.
§ 2° Todas as empresas legalmente licenciadas e em pleno funcionamento que forem obrigadas a interromper sua atividade comercial ou fizerem alteração de endereço, terão de se reinstalar desde que seja respeitada
a distância definida no caput deste artigo.
Art. 8° Os estabelecimentos que usufruam os benefícios desta Lei,
poderão ser fiscalizados a qualquer tempo para fins de verificação do cumprimento das condições do exercício das atividades suplementares.
Art. 9° Os estabelecimentos infratores ficarão sujeitos às sanções
previstas na legislação em vigor notadamente as constantes da Lei nº 5.991,
de 17 de dezembro de 1973.
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Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 16 de setembro de 2004; 116º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
Obs: Incidente de Inconstitucionalidade nº 001.2008.01556-5/002
- Art. 7º da Lei Estadual nº 7.668/2004 – “Distância mínima para instalação de farmácias”. Acórdão-Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da
Paraíba, 10 de outubro de 2011 .
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.702, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004.
Dispõe sobre a proibição, o Controle e a Comercialização
de Cola e de Insumos Industriais que contenha solvente
à base de Tolueno, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica proibido, no território estadual, a comercialização de
cola e de insumos industriais que contenham solvente à base de tolueno,
no comércio varejista.
Art. 2° A comercialização dos produtos que contenham solvente
à base de tolueno, fica restrito a recipientes de volume igual ou superior a
18 (dezoito) litros, exclusivamente para pessoa jurídica, condicionadas ao
cadastramento na Secretaria Estadual de Saúde.
Parágrafo único. A comercialização referida no caput deste artigo
deverá ser declarada na nota fiscal, onde conste, obrigatoriamente, o nome
legível do comprador, endereço, número do CGC, a quantidade do produto
adquirido.
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Art. 3° Nas embalagens de cola à base de solvente de tolueno deverá
constar, de forma visível a seguinte inscrição: “A Inalação deste Produto
pode Causar a Morte”.
Art. 4° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias da data de sua publicação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 22 de dezembro de 2004; 116º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.843, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005.
Dispõe sobre a Estrutura e o Funcionamento da Agência
de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB, instituída
pela Lei Complementar nº 67, de 07 de julho de 2005, e
dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Autarquia
Art. 1º A Agência de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB,
instituída na forma do Art. 42 da Lei Complementar nº 67, de 07 de julho
de 2005, é uma autarquia sob regime especial, com personalidade de direito público e autonomia administrativa, técnica e financeira, vinculada ao
Gabinete do Governador e tem a sua estrutura e funcionamento definidos
nesta Lei.
Parágrafo único. A ARPB terá sede e foro na Capital do Estado, prazo
de duração indeterminado e atuação em todo o território do Estado da Paraíba.
Art. 2º Aplicam-se, para fins desta Lei, as seguintes definições:
I – Poder Concedente: a União, o Estado da Paraíba ou o Município,
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em cuja competência se encontre o serviço público objeto de concessão,
permissão ou autorização;
II – Entidade Regulada: pessoa física, pessoa jurídica ou consórcio
de empresas a que foi delegada a prestação de serviço público, mediante
concessão, permissão ou autorização, submetida à competência regulatória
da ARPB por disposição do Poder concedente;
III – Serviço Público Delegado: serviço cuja prestação foi delegada
pelo Poder concedente, na forma da Lei, à pessoa física, à pessoa jurídica
ou a consórcio de empresas, nas modalidades de concessão, permissão ou
autorização;
IV – Concessão de Serviço Público: delegação de sua prestação, feita
pelo Poder concedente, na forma da Lei, à pessoa jurídica ou a consórcio de
empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho, por sua conta
e risco e por prazo determinado;
V – Permissão de Serviço Público: a delegação, a título precário, na
forma da Lei, da prestação de serviço público, feita pelo Poder concedente
à pessoa física ou à pessoa jurídica que demonstre capacidade para o seu
desempenho, por sua conta e risco; e
VI – Autorização de Serviço Público: delegação a título precário,
na forma da Lei, as cooperativas ou outras entidades que não preencham
os requisitos para regularização como permissionária, e que venham a ter o
respectivo ato de outorga convalidado ou que receba autorização específica
do Poder concedente para implantação e/ou operação de instalações de
serviço público, de uso privativo de seus associados, cujas atividades sejam
predominantemente rurais.
CAPÍTULO II
Da Finalidade e Competência
Seção I
Da Finalidade
Art. 3º A Agência de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB tem
por finalidade regular, controlar e fiscalizar, nos termos desta Lei e de outras
normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes, serviços públicos
de competência do Estado da Paraíba, nas áreas definidas no parágrafo 2º
deste artigo, bem como exercer essas atividades por delegação de outros
entes federados, sempre com o objetivo de preservar o interesse público e o
equilíbrio das relações entre os usuários ou consumidores e os concessionários, permissionários ou autorizados de serviços públicos.
§ 1º O exercício das atividades de regulação, controle e fiscalização
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do serviço público de fornecimento de energia elétrica fica vinculado, nos
termos dos artigos 20 a 22 da Lei Federal nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, à celebração de convênio de cooperação entre a Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL e a ARPB.
§ 2º As atividades da ARPB serão exercidas nas seguintes áreas:
I – distribuição de gás canalizado;
II – energia elétrica;
III – saneamento; e
IV – outros serviços de competência originária ou delegada ao Estado
da Paraíba que forem atribuídos à ARPB.
Art. 4º Constituem objetivos fundamentais da ARPB, no cumprimento de suas finalidades:
I – zelar pela eficiência técnica e econômica dos serviços públicos
submetidos à sua competência regulatória e fiscalizadora, de modo a garantir
o cumprimento das exigências de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade e cortesia;
II – assegurar o cumprimento das normas legais e contratuais, o
atendimento do interesse público e o respeito aos direitos dos usuários ou
consumidores;
III – estimular a competitividade e a realização de investimentos,
preservando a modicidade das tarifas;
IV – incentivar a expansão e a modernização dos serviços públicos
delegados, com vistas à sua universalização e à melhoria dos padrões de
qualidade; e
V – propiciar, mediante o estímulo à composição voluntária, a rápida solução dos conflitos entre o Poder concedente e os concessionários,
permissionários ou autorizados, e destes entre si ou com os usuários ou
consumidores.
Art. 5º A ARPB, no exercício de suas competências, observará os
princípios da legalidade, moralidade, igualdade, impessoalidade, finalidade,
publicidade e celeridade.
Seção II
Da Competência
Art. 6º Compete à ARPB:
I – zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos de
concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, compreendidos
na esfera de suas atribuições, instruindo concessionários, permissionários,
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autorizados e usuários ou consumidores sobre suas obrigações contratuais
e regulamentares;
II – expedir normas, resoluções e instruções, bem como firmar termos de ajustamento de conduta, por iniciativa própria ou quando instada
por conflito de interesses, tendo por objeto os serviços submetidos à sua
competência, inclusive fixando prazos para cumprimento de obrigações e
metas pelas entidades reguladas;
III – fiscalizar os aspectos técnicos, econômicos, financeiros, contábeis, jurídicos e quaisquer outros, relativos aos serviços públicos de sua
competência;
IV – estabelecer procedimentos para aferição da qualidade de serviços
delegados, encaminhar reclamações, decidir matéria de sua competência e
apreciar recursos;
V – fixar e controlar tarifas de serviços públicos de competência
originária do Estado da Paraíba, no âmbito de suas atribuições, bem como
opinar sobre pedidos de revisão ou reajuste de tarifas de serviços públicos
de competência de outros entes federados, cuja regulação e fiscalização lhe
tenham sido atribuídas;
VI – dirimir administrativamente, nos limites de sua competência,
conflitos de interesse decorrentes da legislação aplicável ou de contratos de
concessão, permissão ou autorização de serviços públicos sob sua regulação
e fiscalização;
VII – apurar infrações a normas legais e a contratos de concessão,
permissão ou autorização, aplicando as penalidades previstas;
VIII – responsabilizar-se pelo recolhimento das multas decorrentes
da aplicação de penalidades, quanto aos serviços de competência originária
do Estado da Paraíba, ou, mediante delegação do Poder concedente, quanto
aos serviços de competência delegada;
IX – recomendar à autoridade competente que proceda à intervenção
ou à extinção de contrato de concessão, permissão ou autorização, quando
o interesse público assim o exigir;
X – firmar convênio ou contrato, com o objetivo de assumir a regulação, o controle ou a fiscalização da prestação de serviço público constitucionalmente atribuído à União ou a Município do Estado da Paraíba;
XI – contratar, com entidades públicas ou privadas, serviços técnicos
especializados, vistorias, perícias, auditorias e quaisquer outros necessários
ao desenvolvimento de suas atividades;
XII – prestar consultoria técnica e emitir parecer prévio sobre editais,
contratos de concessão, termos de permissão ou autorização, bem como
decidir sobre pedidos de fixação ou reajuste de tarifas, nos limites da com-
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petência que lhe seja atribuída pelo Poder concedente;
XIII – adquirir, alienar e administrar seus bens e direitos;
XIV – elaborar a proposta orçamentária, a ser incluída no Projeto
de Lei Orçamentária Anual do Estado da Paraíba, bem como o relatório
anual de suas atividades;
XV – baixar resoluções e normas complementares para o desempenho
de suas atribuições e o funcionamento dos seus serviços;
XVI – convocar audiência pública para tratar de assuntos relacionados com a prestação de serviços públicos delegados, de competência
originária ou delegada ao Estado da Paraíba, de relevante interesse da
sociedade;
XVII – requisitar dos órgãos do Poder Executivo as providências
necessárias ao cumprimento desta Lei; e
XVIII – exercer outras funções correlatas às suas finalidades.
Parágrafo único. A competência normativa a que se refere o inciso II
será exercida de acordo com o disposto em Decreto do Poder Executivo, de
modo a evitar-se a superposição de atribuições no âmbito da administração
pública estadual.
CAPÍTULO III
Da Organização
Seção I
Da Estrutura Organizacional Básica
Art. 7º A ARPB terá a seguinte Estrutura Organizacional:
1. DIREÇÃO SUPERIOR:
1.1 Diretor Presidente;
1.2 Diretor Executivo de Controle Administrativo-Financeiro;
1.3 Diretor Executivo de Fiscalização e Controle;
1.4 Diretor Executivo de Regulação e Articulação
Institucional;
1.5 Conselho Estadual de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos;
2. ASSESSORAMENTO:
2.1. Chefia de Gabinete;
2.2. Assessoria Jurídica;
2.3. Assessoria Técnica.
3. ÁREA INSTRUMENTAL:
3.1. Diretoria Executiva de Controle Administrativo-Financeiro:
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3.1.1 Gerência Executiva de Administração e Finanças.
4. ÁREA FINALÍSTICA:
4.1. Diretoria Executiva de Fiscalização e Controle:
4.1.1 Gerência Executiva de Gás Canalizado;
4.1.2 Gerência Executiva de Energia Elétrica;
4.1.3 Gerência Executiva de Saneamento.
4.2 Diretoria Executiva de Regulação e Articulação
Institucional.
4.2.1 Gerência Executiva de Regulação e Estudos
Tarifários.
4.3. Ouvidoria.
§ 1º O surgimento de novos serviços poderá propiciar a criação de
Gerências, através de Decreto do Poder Executivo, desde que comprovada
a efetiva necessidade das mesmas.
§ 2º A estrutura funcional será estabelecida em Regulamento aprovado por Decreto do Poder Executivo.
Seção II
Da Diretoria
Art. 8º A Diretoria, órgão colegiado, deliberativo e executivo da
ARPB, compreende:
I – Diretor Presidente;
II – Diretoria Executiva de Controle Administrativo-Financeiro e
Tarifário;
III – Diretoria Executiva de Fiscalização e Controle; e
IV – Diretoria Executiva de Regulação e Articulação Institucional.
Parágrafo único. Os Diretores serão nomeados por ato do Governador do Estado, com mandato de 04 (quatro) anos, assegurado o prazo
remanescente aos atuais Diretores da ARPB.
Art. 9º Os Diretores da ARPB deverão atender, simultaneamente,
aos seguintes requisitos:
I – ser brasileiro, com experiência administrativa na área ou em
área afim, ter reputação ilibada e elevado conceito no campo de sua
especialidade;
II – não participar como sócio-cotista, acionista, conselheiro nem
ser empregado de qualquer entidade regulada, fiscalizada ou controlada
pela ARPB;
III – não ter relação de parentesco, por consangüinidade ou afinidade,
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em linha direta ou colateral, até o terceiro grau, com dirigente, administrador
ou conselheiro de empresa regulada, fiscalizada ou controlada pela ARPB
ou com pessoas que detenham mais de 1% (um por cento) de seu capital;
IV – não exercer qualquer cargo ou função de controlador, dirigente,
preposto, mandatário ou consultor de empresa sujeita à regulação, à fiscalização ou ao controle da ARPB;
V – não receber, a qualquer título, quantias, descontos, vantagens ou
benefícios de empresas operadoras de serviços públicos regulados, fiscalizados ou controlados pela ARPB; e
VI – não ser dirigente de entidade sindical ou associativa que tenha
como objetivo a defesa de interesses de empresas sujeitas à regulação, fiscalização ou controle da ARPB.
Art. 10 É vedado ao Diretor, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar
da data em que deixar o cargo, exercer, direta ou indiretamente, qualquer
cargo ou função de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto,
mandatário ou consultor de empresas operadoras de serviços públicos regulados, fiscalizados ou controlados pela ARPB.
§ 1º Durante o prazo referido no “caput” deste artigo, o ex-Diretor
poderá optar por ficar vinculado à ARPB, prestando serviço a outro Órgão
da administração pública estadual, em área compatível com a sua formação
e qualificação profissional, mediante remuneração equivalente à do cargo
de direção que exerceu.
§ 2º A infringência ao disposto no “caput” deste artigo sujeita o
ex-Diretor a multa de 100.000 (cem mil) UFIR-PB (Unidade Fiscal de
Referência), cobrável, pela ARPB, através de ação executiva, sem prejuízo
de outras sanções administrativas, cíveis ou criminais.
Art. 11 A Diretoria se reunirá com a presença de, pelo menos, 03
(três) Diretores, dentre eles, o Presidente ou seu substituto legal.
§ 1º As deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes,
cabendo, ainda, ao Diretor Presidente o voto de qualidade, em caso de empate.
§ 2º Das decisões da Diretoria, no caso de serviço público de competência delegada por outro ente federado, caberá recurso, nos prazos legais,
à entidade delegante.
Art. 12 Em seus impedimentos e ausências, o Presidente será substituído por outro Diretor, por ele designado, e os demais substituir-se-ão em
sistema de rodízio.
Art. 13 Compete à Diretoria:
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I – dirigir, coordenar e controlar os serviços da ARPB;
II – apreciar e deliberar sobre as normas de funcionamento da Autarquia;
III – apreciar e aprovar os planos de trabalho, a proposta orçamentária
e o relatório anual de suas atividades;
IV – baixar resoluções e normas gerais ou específicas, para a regulação, fiscalização e controle de serviços públicos, no âmbito de suas atribuições e para organização e funcionamento dos seus serviços;
V – deliberar, em grau de recurso, sobre ato de Diretor da ARPB;
VI – analisar e aprovar os reajustes tarifários dos serviços públicos
de competência originária do Estado da Paraíba, concedidos, permitidos
ou autorizados, submetendo-os à homologação do Governador do Estado,
e opinar sobre os de competência de outros entes federados que lhe sejam
atribuídos; e
VII – exercer outras competências que lhe sejam atribuídas pelo
Governador do Estado.
Art. 14 Compete ao Diretor Presidente:
I - dirigir as atividades da ARPB e representá-la, inclusive, em juízo;
II - representar o poder público de regulação, fiscalização e controle
perante os prestadores e os usuários ou consumidores dos serviços públicos
de que trata esta Lei, determinando procedimentos, orientações e aplicação
de penalidades decorrentes da inobservância ou transgressão de qualquer
dispositivo legal, regulamentar ou contratual;
III - designar os ocupantes de cargos em comissão das áreas instrumental e finalística e dos órgãos de assessoramento;
IV - encaminhar à Diretoria o Plano de Trabalho, a Proposta Orçamentária e o Relatório Anual de Atividades elaborados pelos gestores do
Órgão;
V - assinar, conjuntamente com um dos Diretores, contratos, convênios, documentos financeiros, fiscais e administrativos, cheques e documentos correlatos e praticar outros atos que criem obrigações ou envolvam
direitos ou deveres da ARPB; e
VI – desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas.
Art. 15 Os Diretores Executivos de Regulação e Articulação Institucional, de Fiscalização e Controle e de Controle Administrativo-Financeiro
terão suas competências e atribuições definidas no Regulamento da ARPB.
Seção III
Do Conselho Estadual de Regulação,
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Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Art. 16 O Conselho Estadual de Regulação, Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos, órgão consultivo da ARPB, é constituído de 08 (oito)
membros, nomeados pelo Governador do Estado, sendo:
I – um representante do Poder Executivo;
II – um representante do Poder Legislativo;
III – um representante das empresas concessionárias do serviço de
energia elétrica;
IV – um representante das empresas concessionárias do serviço de
distribuição de gás canalizado;
V – um representante das empresas concessionárias do serviço de
saneamento;
VI – um representante dos Conselhos de Consumidores ou usuários
dos serviços públicos regulados, fiscalizados ou controlados pela ARPB;
VII – um representante dos órgãos de defesa do consumidor; e
VIII – um representante da Diretoria da ARPB.
Parágrafo único. Haverá um representante das empresas concessionárias de cada um dos novos serviços públicos, cuja regulação, fiscalização
e controle vierem a ser atribuídos à ARPB, na conformidade do previsto no
§ 1º do artigo 7º desta Lei.
Art. 17 Os Conselheiros terão mandato de 04 (quatro) anos, sendo
que, a cada biênio, haverá, alternadamente, renovação de 03 (três) e de 05
(cinco) Membros do Conselho, podendo haver recondução.
Parágrafo único. A cada 02 (dois) anos, os Membros do Conselho elegerão o seu Presidente, pelo voto de metade mais um de seus componentes.
Art. 18 Ao Conselho, que se reunirá com a presença de metade
mais um de seus membros, dentre eles, o Presidente, e cujas decisões serão
tomadas por maioria simples dos presentes, compete:
I – acompanhar a evolução dos padrões de qualidade e custo dos serviços públicos regulados pela ARPB, requisitando análises, esclarecimentos
e pareceres, quando necessário;
II – opinar sobre o plano de metas para universalização dos serviços
públicos regulados pela ARPB e sobre as políticas setoriais a eles inerentes;
III – examinar críticas, denúncias e sugestões feitas por consumidores
ou usuários e, com base nas informações, fazer proposições à Diretoria;
IV – opinar quanto a critérios para fixação, revisão, reajuste e homologação de tarifas;
V – exercer outras atribuições correlatas às suas finalidades.
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Art. 19 É vedado ao Conselheiro, sob pena de perda do mandato,
manifestar-se publicamente, salvo nas sessões do Conselho, sobre assunto
submetido à regulação ou que possa vir a ser objeto de apreciação pela ARPB.
Art. 20 Os Membros do Conselho perceberão remuneração mensal
de 10% (dez por cento) da atribuída ao Presidente da ARPB, nos meses em
que houver reunião.
Parágrafo único. A remuneração de que trata o caput do artigo será
paga na proporção da freqüência às reuniões.
CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e da Receita
Art. 21 Constituem patrimônio da ARPB o acervo de bens móveis e
imóveis, as ações, os direitos e outros valores que lhe forem conferidos ou
que venha a adquirir ou incorporar mediante procedimentos adequados.
§ 1º Os bens, direitos e valores da ARPB serão utilizados exclusivamente para a consecução dos seus objetivos, permitida, a critério da
Diretoria, a sua aplicação apenas para a obtenção de rendas destinadas ao
atendimento de suas finalidades.
§ 2º Em caso de extinção da ARPB, seus bens e direitos reverterão
ao patrimônio do Estado da Paraíba.
Art. 22 Fica criada a Taxa de Fiscalização de Serviços Públicos –
TFSP, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal
faturada pelos concessionários, permissionários ou autorizados dos serviços
públicos regulados, fiscalizados ou controlados pela ARPB, para aqueles
serviços ainda sem taxa de fiscalização instituída por Lei, excluídos os
impostos incidentes sobre o faturamento.
§ 1º A TFSP não incidirá, se outra taxa de natureza idêntica, de
âmbito federal ou municipal, for cobrada.
§ 2º A TFSP será recolhida diretamente à ARPB, até o décimo dia
útil do mês subseqüente ao de sua apuração.
§ 3º O não recolhimento da TFSP, no prazo fixado no § 2º, implicará
multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento), por cada mês
ou fração, e a incidência de atualização monetária, na forma de legislação
em vigor, cobráveis através de ação executiva, pela ARPB, o principal e os
acessórios aqui estabelecidos.
§ 4º Incidirá multa de 100% (cem por cento) sobre o valor da TFSP,
cobrável através de ação executiva, pela ARPB, no caso de adulteração,
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falsificação ou fraude, na apuração do valor ou na emissão das respectivas
guias de recolhimento.
§ 5º A ARPB expedirá instruções complementares a esta Lei, pertinentes aos dados necessários ao cálculo e ao recolhimento da Taxa de Fiscalização de Serviços Públicos – TFSP, inclusive para a estimativa da base
de cálculo, quando os dados disponíveis na concessionária, permissionária
ou autorizada, forem insuficientes ou inadequados a essa apuração.
Art. 23 Além dos recursos oriundos da Taxa de Fiscalização de
Serviços Públicos – TFSP, constituirão receitas próprias da ARPB dotações
orçamentárias governamentais, doações, recursos de convênios, transferências de recursos de outros entes federados, receitas pela prestação de serviços
a entidades públicas ou privadas, rendas patrimoniais e financeiras, taxas de
expediente e multas previstas no inciso VIII do artigo 6º desta Lei.
Art. 24 Os recursos da ARPB serão por ela administrados, e suas
contas bancárias, movimentadas com a assinatura conjunta do Diretor
Presidente e de um dos seus Diretores Executivos.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 25 Na composição do primeiro Conselho Estadual de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, 05 (cinco) membros
terão mandato de 04 (quatro) anos e 03 (três) membros, de 02 (dois) anos.
Art. 26 A ARPB disporá de quadro próprio de pessoal, constituído
de cargos em comissão e de cargos de provimento efetivo.
Art. 27 O quadro de cargos de provimento em comissão é o constante
do Anexo I desta Lei.
Art. 28 Ficam criados os cargos de provimento efetivo de Técnico
de Atividade de Regulação, Agente de Suporte de Regulação e Agente de
Suporte de Administração, em número de 28, 16 e 13, respectivamente, na
forma do Anexo II desta Lei, aos quais será atribuída gratificação, a ser paga
com recursos da ARPB, conforme o Anexo III desta Lei.
§ 1º Os cargos de que trata este artigo serão providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, que será realizado no prazo
de 02 (dois) anos, contados da publicação desta Lei, obedecidas as exigências
estabelecidas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, e no Art. 21 da Lei
Complementar nº 101/2000.
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§ 2º Enquanto não for cumprida a exigência estabelecida no § 1º, a
ARPB funcionará com servidores que lhe sejam cedidos por outros órgãos
ou entidades públicas, aos quais será atribuída gratificação, a ser paga com
recursos da ARPB, conforme o Anexo III desta Lei.
Art. 29 Os servidores da ARPB serão subordinados ao regime
estatutário.
Art. 30 O Presidente da ARPB poderá solicitar a cessão de servidor
público estadual, federal ou municipal.
Parágrafo único. A ARPB reembolsará a remuneração e os encargos
dos servidores cedidos, podendo optar por assumir diretamente esses ônus,
encaminhando os respectivos comprovantes de pagamento ao Órgão cedente.
Art. 31 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de
até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para atender às despesas decorrentes
da aplicação desta Lei, quanto à instalação e ao funcionamento da ARPB,
e a transferir o saldo das dotações orçamentárias da AGEEL.
Art. 32 Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as demais medidas necessárias ao cumprimento desta Lei, inclusive proceder à transferência
de atribuições e competências da AAGISA, que não tenham sido assumidas
pela ARPB, na conformidade desta Lei, para outro Órgão ou Entidade,
existente ou que venha a existir, no âmbito da administração estadual.
Art. 33 Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto
do Poder Executivo.
Art. 34 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35 Ficam revogadas as Leis nº 7.032 e nº 7.033, de 29 de novembro de 2001; nº 7.120, de 28 de junho de 2002; nº 7.323 e nº 7.324, de
24 de abril de 2003, respeitado o prazo previsto no § 1º do Art. 30 da Lei
Complementar nº 67, de 07 de julho de 2005.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 1º de novembro de 2005; 177º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 29 de abril de 2004; 116º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.902, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005.
Proíbe as empresas concessionárias de serviço público
de energia elétrica de efetuarem cortes, às sextas-feiras após
o meio-dia, nos finais de semana e em feriados, os serviços
por falta de pagamento.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É defeso às empresas concessionárias de distribuição de
energia elétrica, efetuarem cortes, por falta ou atraso no pagamento das
respectivas faturas, no fornecimento desses serviços, nas sextas-feiras após
o meio-dia, nos finais de semana ou feriados.
Art. 2º Ficam as empresas concessionárias dos serviços públicos de
distribuição de energia elétrica proibidas de efetuarem cortes de fornecimento, por inadimplemento ou atraso no pagamento das suas respectivas
faturas mensais, aos consumidores de seus serviços, nas sextas-feiras após
o meio-dia, nos finais de semana, em feriados ou, em dias úteis, duas horas
antes do encerramento do expediente dos estabelecimentos bancários ou
outros em que seja possível efetuar-se o pagamento dessas faturas.
Art. 3º O descumprimento do disposto no art. 2º sujeitará as concessionárias infratoras à penalidade de até 100 (cem) vezes o valor total da
fatura em questão, a ser recolhido aos cofres públicos, além do imediato
restabelecimento no fornecimento de seus serviços.
Parágrafo único. Em caso de reincidência no descumprimento mencionado no caput, aplicar-se-á em dobro o valor da multa.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em
João Pessoa, 22 de dezembro de 2005; 117º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.069, DE 05 DE JULHO DE 2006.
Diminui, em 50%, o preço das passagens intermunicipais
para os estudantes, no Estado da Paraíba, e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Os estudantes regularmente matriculados em escolas de
ensino fundamental e médio ou em instituições de ensino superior, da rede
pública ou privada do Estado da Paraíba, portando a Carteira de Identificação Estudantil, poderão adquirir, no guichê da empresa ou em trânsito,
passagens nas linhas intermunicipais de transportes de passageiros, com
abatimento de 50% (cinqüenta por cento), em relação ao preço da tabela.
§ 1º Considera-se Carteira de Identificação Estudantil o documento
emitido pela União Nacional de Estudante – UNE, pela União Brasileira
de Estudantes Secundaristas – UBES ou por entidade representativa dos
estudantes devidamente credenciada, para esse fim, por ato do Chefe do
Poder Executivo Estadual.
§ 2º Para efeito desta Lei considera-se transporte de passageiros os
transportes rodoviários, aquaviários e ferroviários.
Art. 2º A concessão do direito a que se refere o Art. 2º desta Lei
limitar-se-á a 18 (dezoito) poltronas de cada unidade automobilística, desde
o terminal de partida do veículo.
Parágrafo único. Caso não seja preenchido o total de vagas destinadas
à meia-passagem, estas deverão ser repassadas aos terminais subseqüentes.
Art. 3º Para fins de controle e fiscalização, ficam as empresas de
ônibus intermunicipais obrigadas a afixar, de forma ostensiva, nos guichês
de venda de passagens e no veículo em que se dará a viagem, o mapa de
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lotação dos passageiros que adquiriram o bilhete com o benefício a que se
refere o art. 2º desta Lei.
Art. 4º O descumprimento das normas contidas nesta Lei constituirá
infração e sujeitará o infrator às seguintes penalidades:
I - multa;
II - suspensão temporária da atividade;
III - cassação de licença do estabelecimento ou de atividades.
§ 1º As penalidades constantes no caput deste artigo poderão ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das de natureza cível,
penal e das definidas em normas específicas, sempre precedidas do devido
processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º Caberá ao Programa de Orientação ao Consumidor PROCON-PB e aos órgãos de fiscalização de trânsito como DER – Departamento de
Estradas e Rodagem, DETRAN/PB – Departamento de Trânsito da Paraíba
e Capitania dos Portos, a fiscalização, no âmbito administrativo, para o fiel
cumprimento desta Lei, bem como a aplicação das sanções previstas nos
incisos deste artigo, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.078/90
e no Decreto Federal nº 21.087/97.
Art. 5º Decreto do Chefe do Poder Executivo regulamentará, no que
couber, o disposto nesta Lei.
Art. 6º Revogam-se as Leis nºs 5.754, de 23 de junho de 1993, 6.434,
de 23 de janeiro de 1997, e demais disposições em contrário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João
Pessoa, 05 de julho de 2006; 118º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.102, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006.
Cria, no Estado da Paraíba, o Fundo Especial de Proteção
dos Bens, Valores e Interesses Difusos, dispõe sobre seus
objetivos, constituição e gestão e dá outras providências.
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APÊNDICE LEGISLATIVO

• Constituição Federal

(dispositivos selecionados)

• Código de Defesa do Consumidor
• Legislação Federal
Lei nº 4.717, de 29/06/1965
Regula a ação popular
Lei Federal nº 7.347, de 24/07/1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao
meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências.
Lei Federal nº 8.137, de 27/12/1990
Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de
consumo, e dá outras providências.
Lei Federal nº 8.429, de 2/06/1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
Lei Federal nº 12.291, de 20/07/2010
Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do
Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.
Lei Federal nº 12.414, de 09/06/2011
Disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de
adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação
de histórico de crédito.
Lei Federal nº 12.440, de 7/07/2011
Acrescenta Título VII-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para instituir
a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993.
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• Decreto Federal
Decreto nº 2.181, de 20/03/1997
Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
- SNDC, estabelece as normas gerais da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 861, de 9 de julho de 1993, e dá outras providências.
Decreto nº 6.523, de 31/07/2008.
Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para fixar normas
gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Decreto nº 7.962, de 15/03/2013
Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre
a contratação no comércio eletrônico.
Decreto nº 7.963, de 15/03/2013
Institui o Plano Nacional de Consumo e Cidadania e cria a Câmara Nacional
das Relações de Consumo.
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(Dispositivos Selecionados)
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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL.
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:
I - ...................................................................
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
......................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO II
DA UNIÃO
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I - ...................................................................
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
...................................................................
Seção II
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuin-
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te, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...................................................................
§ 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
...................................................................
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
...................................................................
V - defesa do consumidor;
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CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Publicado no D.O.U. de 12.9.1990
(Edição extra) e retificado no DOU de 10.1.2007
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° O presente código 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° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
CAPÍTULO II
Da Política Nacional de Relações de Consumo
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
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melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada
pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado
de consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de
qualidade, segurança, durabilidade 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 princípios nos
quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre
com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, 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 produtos 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 a concorrência desleal e utilização indevida
de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos
distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;
VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.
Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros:
I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o
consumidor carente;
II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor,
no âmbito do Ministério Público;
III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento
de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;
IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;
V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associa-
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ções de Defesa do Consumidor.
§ 1° (Vetado).
§ 2º (Vetado).
CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos
ou nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos
e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que
as tornem excessivamente onerosas;
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados;
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências;
IX - (Vetado);
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja
signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas
autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos
princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
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solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
CAPÍTULO IV
Da Qualidade de Produtos e Serviços,
da Prevenção e da Reparação dos Danos
SEÇÃO I
Da Proteção à Saúde e Segurança
Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo
não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os
considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição,
obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações
necessárias e adequadas a seu respeito.
Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante
cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos
apropriados que devam acompanhar o produto.
Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos
ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e
adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da
adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado 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 consumo, tiver conhecimento da periculosidade
que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades
competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.
§ 2° Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão
veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto
ou serviço.
§ 3° Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos
ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.
Art. 11. (Vetado).
SEÇÃO II
Da Responsabilidade pelo Fato do
Produto e do Serviço
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Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que
dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em circulação.
§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de
melhor qualidade ter sido colocado no mercado.
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será
responsabilizado quando provar:
I - que não colocou o produto no mercado;
II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do
artigo anterior, quando:
I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante,
produtor, construtor ou importador;
III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado
poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo
sua participação na causação do evento danoso.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
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§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas
técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa.
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. (Vetado).
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores
todas as vítimas do evento.
SEÇÃO III
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 impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,
com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode
o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas
condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 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 inferior a sete nem
superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de
prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação
expressa do consumidor.
§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do §
1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição
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das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do
produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do §
1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver
substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante
complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo
do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.
§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável
perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado
claramente seu produtor.
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou,
ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação;
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados
ao fim a que se destinam.
Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de
quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de
sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo
o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - o abatimento proporcional do preço;
II - complementação do peso ou medida;
III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca
ou modelo, sem os aludidos vícios;
IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
§ 1° Aplica-se a este artigo o disposto no § 4° do artigo anterior.
§ 2° O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem
ou a medição 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 consumo ou lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes
da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
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II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.
§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para
os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não
atendam as normas regulamentares de prestabilidade.
Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a
reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do
fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e
novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo,
quanto a estes últimos, autorização em contrário do     consumidor.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade
por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas
seções anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos
responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao
produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor
ou importador e o que realizou a incorporação.
SEÇÃO IV
Da Decadência e da Prescrição
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Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil
constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos
não duráveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega
efetiva do produto ou do término da execução      dos serviços.
§ 2° Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor
perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;
II - (Vetado).
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no
momento em que ficar evidenciado o defeito.
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste
Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria.
Parágrafo único. (Vetado).
SEÇÃO V
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito,
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos
ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
§ 1° (Vetado).
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades
controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes
deste código.
§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis
pelas obrigações decorrentes deste código.
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre
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que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento
de prejuízos causados aos consumidores.
CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos
consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas
nele previstas.
SEÇÃO II
Da Oferta
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa,
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a
produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição,
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como
sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos
refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.
(Incluído pela Lei nº 11.989, de 2009)
Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta
de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou
importação do produto.
Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá
ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.
Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal,
deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade
e em todos os impressos utilizados na transação comercial.
Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por
telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.
(Incluído pela Lei nº 11.800, de 2008).
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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 publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta,
apresentação ou publicidade;
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
SEÇÃO III
Da Publicidade
Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.
Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou
serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados,
os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer
outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor
a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades,
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar
de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.
§ 4° (Vetado).
Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação
ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.
SEÇÃO IV
Das Práticas Abusivas
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Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos;
II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata
medida de suas disponibilidades de estoque, 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, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe
seus produtos ou serviços;
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas
anteriores entre as partes;
VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo
consumidor no exercício de seus direitos;
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes
ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente
a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados
os casos de intermediação regulados em leis especiais; (Redação dada pela
Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. (Incluído
pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
XI - Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando da conversão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999
XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação
ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela
Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou
contratualmente estabelecido. (Incluído pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou
entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se
às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
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Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e
equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como
as datas de início e término dos serviços.
§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo
prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.
§ 2° Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.
§ 3° O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos
decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio.
Art. 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos
ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão
respeitar os limites oficiais sob pena de não o fazendo, responderem pela
restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada,
podendo o consumidor exigir à sua escolha, o desfazimento do negócio,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
SEÇÃO V
Da Cobrança de Dívidas
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não
será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.
Art. 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente. (Incluído pela Lei nº 12.039, de 2009)
SEÇÃO VI
Dos Bancos de Dados e Cadastros
de Consumidores
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Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e
de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter
informações negativas referentes a período superior a cinco anos.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo
deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados
e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no
prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários
das informações incorretas.
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os
serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades
de caráter público.
§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do
consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção
ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo
acesso ao crédito junto aos fornecedores.
Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de
produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação
indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor.
§ 1° É facultado o acesso às informações lá constantes 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 parágrafo único do art. 22 deste código.
Art. 45. (Vetado).
CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos
forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
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Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor.
Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o
fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84
e parágrafos.
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias
a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora
do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer
título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida
mediante termo escrito.
Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia,
bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus
a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido
pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.
SEÇÃO II
Das Cláusulas Abusivas
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou
impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo
entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá
ser limitada, em situações justificáveis;
II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já
paga, nos casos previstos neste código;
III - transfiram responsabilidades a terceiros;
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
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com a boa-fé ou a eqüidade;
V - (Vetado);
VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;
VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;
VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato,
embora obrigando o consumidor;
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do
preço de maneira unilateral;
XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente,
sem que igual direito seja conferido ao consumidor;
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de
sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo
ou a qualidade do contrato, após sua celebração;
XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que
pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza
do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras
circunstâncias peculiares ao caso.
§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o
contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração,
decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.
§ 3° (Vetado).
§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser
declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste
código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos
e obrigações das partes.
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor
deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
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I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da
prestação.(Redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º.8.1996)
§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito,
total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais
acréscimos.
§ 3º (Vetado).
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis
mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias
em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em
razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada
do produto alienado.
§ 1° (Vetado).
§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a
compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo,
terá descontada, 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 caput deste artigo serão expressos
em moeda corrente nacional.
SEÇÃO III
Dos Contratos de Adesão
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo
fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir
ou modificar substancialmente seu conteúdo.
§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza
de adesão do contrato.
§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que
a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto
no § 2° do artigo anterior.
§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros
e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será infe-
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rior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
(Redação dada pela nº 11.785, de 2008)
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
§ 5° (Vetado)
CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas
(Vide Lei nº 8.656, de 1993)
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão
normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de
produtos e serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de
produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da
vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.
§ 2° (Vetado).
§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais
com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão
comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas
referidas no § 1°, sendo obrigatória a participação dos consumidores e
fornecedores.
§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores
para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões
de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam
sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo
das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - 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 produtos ou serviço;
VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;
IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de
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atividade;
XI - intervenção administrativa;
XII - imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas
pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser
aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou
incidente de procedimento administrativo.
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será
aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de
que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União,
ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos
demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e
não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência
(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)
Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto
ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão
ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados
vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do
produto ou serviço.
Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e
de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada
ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de
maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.
§ 1° A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária
de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.
§ 2° A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que
as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição
ou suspensão da atividade.
§ 3° Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado
da sentença.
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Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando
o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos
termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.
§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma
forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local,
espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade
enganosa ou abusiva.
§ 2° (Vetado)
§ 3° (Vetado).
TÍTULO II
Das Infrações Penais
Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas
neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as
condutas tipificadas nos artigos seguintes.
Art. 62. (Vetado).
Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou
periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou
publicidade:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante
recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser
prestado.
§ 2° Se o crime é culposo:
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento
seja posterior à sua colocação no mercado:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar
do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.
Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando
determinação de autoridade competente:
Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo
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das correspondentes à lesão corporal e à morte.
Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação
relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança,
desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
§ 2º Se o crime é culposo;
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber
ser enganosa ou abusiva:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber
ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou
perigosa a sua saúde ou segurança:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa:
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que
dão base à publicidade:
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes
de reposição usados, sem autorização do consumidor:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou
de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações
que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:
Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa.
Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe
ou deveria saber ser inexata:
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Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo;
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos
neste código, incide as 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 fornecimento, oferta,
exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e
prestação de serviços nas condições por ele proibidas.
Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste
código:
I - serem cometidos em época de grave crise econômica 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 portadoras de deficiência mental
interditadas ou não;
V - serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.
Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena
privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa,
o juiz observará o disposto no art. 60, §1° do Código Penal.
Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem
ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado odisposto nos arts.
44 a 47, do Código Penal:
I - a interdição temporária de direitos;
II - a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou
audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação;
III - a prestação de serviços à comunidade.
Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este código, será
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fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e
duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice
equivalente que venha a substituí-lo.
Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do
indiciado ou réu, a fiança poderá ser:
a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;
b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.
Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código,
bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados
indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor
ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.
TÍTULO III
Da Defesa do Consumidor em Juízo
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, 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 entendidos, para efeitos deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos
os decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público,
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à
defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e
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que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.
§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz,
nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse
social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
§ 2° (Vetado).
§ 3° (Vetado).
Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este
código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou
determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento.
§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a
obtenção do resultado prático correspondente.
§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa
(art. 287, do Código de Processo Civil).
§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela
liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.
§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa
diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou
compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento
do preceito.
§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático
equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como
busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra,
impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.
Art. 85. (Vetado).
Art. 86. (Vetado).
Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
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outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.
Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora
e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente
condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação
de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.
Art. 89. (Vetado)
Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no
que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.
CAPÍTULO II
Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses
Individuais Homogêneos
Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em
nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo
com o disposto nos artigos seguintes. (Redação dada pela Lei nº 9.008, de
21.3.1995)
Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre
como fiscal da lei.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente
para a causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando
de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os
danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de
Processo Civil aos casos de competência concorrente.
Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a
fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes,
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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 condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.
Art. 96. (Vetado).
Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que
trata o art. 82.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações
já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
§ 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças
de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em
julgado.
§ 2° É competente para a execução o juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de
execução individual;
II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.
Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação
prevista na Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos
prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da
importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de
1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações
de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio
do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade
das dívidas.
Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados
do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o
fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985.
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CAPÍTULO III
Das Ações de Responsabilidade do
Fornecedor de Produtos e Serviços
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos
e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão
observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;
II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá
chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo
Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de
Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado
a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em
caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra
o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do
Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.
Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o Poder Público competente a proibir, em todo
o território nacional, a produção, divulgação distribuição ou venda, ou a
determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso
à saúde pública e à incolumidade pessoal.
§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado)
CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença
fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar
outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese
do inciso I do parágrafo único do art. 81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior,
quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para
beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do
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parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do
grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência
do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como
litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com
o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de
indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou
na forma 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.
§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal
condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do 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 II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações
individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a
contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
TÍTULO IV
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
(SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e
as entidades privadas de defesa do consumidor.
Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da
Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha
substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional
de proteção ao consumidor;
II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou
sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas
de direito público ou privado;
III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus
direitos e garantias;
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IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos
diferentes meios de comunicação;
V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial
para a apreciação de delito contra os consumidores, 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 auxiliar a fiscalização de preços,
abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços;
IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas
especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população
e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;
X - (Vetado).
XI - (Vetado).
XII - (Vetado)
XIII - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.
Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento
Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos
e entidades de notória especialização técnico-científica.
TÍTULO V
Da Convenção Coletiva de Consumo
Art. 107. As entidades civis de consumidores e as 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 como à reclamação 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 fornecedor que se desligar
da entidade em data posterior ao registro do instrumento.
Art. 108. (Vetado).
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TÍTULO VI
Disposições Finais
Art. 109. (Vetado).
Art. 110. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 1° da Lei n° 7.347,
de 24 de julho de 1985:
“IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”.
Art. 111. O inciso II do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de
1985, passa a ter a seguinte redação:
“II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio
ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”.
Art. 112. O § 3° do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985,
passa a ter a seguinte redação:
“§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por
associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá
a titularidade ativa”.
Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§ 4°, 5° e 6° ao art. 5º. da Lei
n.° 7.347, de 24 de julho de 1985:
“§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo
juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou
característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos
de que cuida esta lei. (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG - STJ)
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”. (Vide
Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG - STJ)
Art. 114. O art. 15 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a
ter a seguinte redação:
“Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença
condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá
fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados”.
Art. 115. Suprima-se o caput do art. 17 da Lei n° 7.347, de 24 de
julho de 1985, passando o parágrafo único a constituir o caput, com a
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seguinte redação:
“Art. 17. “Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora
e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente
condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e 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 periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários
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:
“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que
instituiu o Código de Defesa do Consumidor”.
Art. 118. Este código entrará em vigor dentro de cento e oitenta dias
a contar de sua publicação.
Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169° da Independência e 102° da
República.
FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
Este texto não substitui o publicado
no D.O.U. de 12.9.1990 - (Edição extra) e
retificado no DOU de 10.1.2007
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LEGISLAÇÃO FEDERAL
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LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965.
Regula a ação popular
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação
ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do
Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de
sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades
mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de
empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua,
de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades
subvencionadas pelos cofres públicos.
§ 1º Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste
artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico
ou turístico. (Redação dada pela Lei nº 6.513, de 1977)
§ 2º Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação
ou custeio o tesouro público concorra com menos de cinqüenta por cento do
patrimônio ou da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades
subvencionadas, as conseqüências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos
terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos.
§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o
título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.
§ 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a
que se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias,
bastando para isso indicar a finalidade das mesmas.
§ 5º As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior,
deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo,
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dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução
de ação popular.
§ 6º Somente nos casos em que o interesse público, devidamente
justificado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.
§ 7º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser
proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo
ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando
de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição,
o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em
julgado de sentença condenatória.
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas
atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta
ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa
em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato
ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou
juridicamente inadequada ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato
visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra
de competência.
Art. 3º Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público
ou privado, ou das entidades mencionadas no art. 1º, cujos vícios não se
compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo
as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles.
Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados
ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1º.
I - A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência,
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quanto às condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou
constantes de instruções gerais.
II - A operação bancária ou de crédito real, quando:
a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares,
estatutárias, regimentais ou internas;
b) o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao
constante de escritura, contrato ou avaliação.
III - A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando:
a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida
em lei, regulamento ou norma geral;
b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições,
que comprometam o seu caráter competitivo;
c) a concorrência administrativa for processada em condições que
impliquem na limitação das possibilidades normais de competição.
IV - As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem
admitidas, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos de
empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem que estejam previstas
em lei ou nos respectivos instrumentos.,
V - A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que
não cabível concorrência pública ou administrativa, quando:
a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares,
ou constantes de instruções gerais;
b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado,
na época da operação;
c) o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado, na
época da operação.
VI - A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer
que seja a sua modalidade, quando:
a) houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço;
b) resultar em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou
importador.
VII - A operação de redesconto quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer a normas legais, regulamentares ou
constantes de instruções gerais.
VIII - O empréstimo concedido pelo Banco Central da República,
quando:
a) concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares,, regimentais ou constantes de instruções gerias:
b) o valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for
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inferior ao da avaliação.
IX - A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras que regem a espécie.
DA COMPETÊNCIA
Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para
conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à
União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.
§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou
mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos
das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por
elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial.
§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer
outra pessoas ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se
houver; quando interessar simultaneamente ao Estado e ao Município, será
competente o juiz das causas do Estado, se houver.
§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas
as ações, que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e
sob os mesmos fundamentos.
§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do
ato lesivo impugnado. (Incluído pela Lei nº 6.513, de 1977)
DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E
DOS ASSISTENTES
Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas
e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou
administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado
o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão,
e contra os beneficiários diretos do mesmo.
§ 1º Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras
pessoas indicadas neste artigo.
§ 2º No caso de que trata o inciso II, item “b”, do art. 4º, quando o
valor real do bem for inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além
das pessoas públicas ou privadas e entidades referidas no art. 1º, apenas os
responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma.
§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo
ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou
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poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse
público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.
§ 4º O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar
a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos
que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a
defesa do ato impugnado ou dos seus autores.
§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte
ou assistente do autor da ação popular.
DO PROCESSO
Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no
Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas:
I - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
a) além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público;
b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor (art. 1º, § 6º), bem como a de
outros que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando
prazos de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento.
§ 1º O representante do Ministério Público providenciará para que
as requisições, a que se refere o inciso anterior, sejam atendidas dentro dos
prazos fixados pelo juiz.
§ 2º Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos
nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos,
por prazo razoável.
II - Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por
edital com o prazo de 30 (trinta) dias, afixado na sede do juízo e publicado
três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou
Território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá
iniciar-se no máximo 3 (três) dias após a entrega, na repartição competente,
sob protocolo, de uma via autenticada do mandado.
III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado,
cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes
de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a
integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação
e produção de provas, Salvo, quanto a beneficiário, se a citação se houver
feito na forma do inciso anterior.
IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por
mais 20 (vinte), a requerimento do interessado, se particularmente difícil
a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados,
correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o
caso, do decurso do prazo assinado em edital.
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V - Caso não requerida, até o despacho saneador, a produção de prova
testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 (dez) dias,
para alegações, sendo-lhe os autos conclusos, para sentença, 48 (quarenta e
oito) horas após a expiração desse prazo; havendo requerimento de prova,
o processo tomará o rito ordinário.
VI - A sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e
julgamento, deverá ser proferida dentro de 15 (quinze) dias do recebimento
dos autos pelo juiz.
Parágrafo único. O proferimento da sentença além do prazo estabelecido privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção,
durante 2 (dois) anos, e acarretará a perda, para efeito de promoção por
antigüidade, de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar
competente.
Art. 8º Ficará sujeita à pena de desobediência, salvo motivo justo
devidamente comprovado, a autoridade, o administrador ou o dirigente,
que deixar de fornecer, no prazo fixado no art. 1º, § 5º, ou naquele que tiver
sido estipulado pelo juiz (art. 7º, n. I, letra “b”), informações e certidão ou
fotocópia de documento necessários à instrução da causa.
Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que entregue, sob
recibo, o requerimento do interessado ou o ofício de requisição (art. 1º, §
5º, e art. 7º, n. I, letra “b”).
Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da
instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art.
7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última
publicação feita, promover o prosseguimento da ação.
Art. 10. As partes só pagarão custas e preparo a final.
Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar
a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos
os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação
regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem
em culpa.
Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais,
diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos
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honorários de advogado.
Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento de direito do
pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas.
Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será
indicado na sentença; se depender de avaliação ou perícia, será apurado
na execução.
§ 1º Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros
de mora e multa legal ou contratual, se houver.
§ 2º Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou
irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito, com
juros de mora.
§ 3º Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano
causado, se assim mais convier ao interesse público.
§ 4º A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a
seqüestro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória.
Art. 15. Se, no curso da ação, ficar provada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar a que a lei comine a pena de demissão
ou a de rescisão de contrato de trabalho, o juiz, “ex-officio”, determinará a
remessa de cópia autenticada das peças necessárias às autoridades ou aos
administradores a quem competir aplicar a sanção.
Art. 16. Caso decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença
condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova
a respectiva execução. o representante do Ministério Público a promoverá
nos 30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave.
Art. 17. É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no art.
1º, ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no
que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus.
Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível “erga
omnes”, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por
deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
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Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência
da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá
apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)
§ 1º Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)
§ 2º Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério
Público. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20. Para os fins desta lei, consideram-se entidades autárquicas:
a) o serviço estatal descentralizado com personalidade jurídica,
custeado mediante orçamento próprio, independente do orçamento geral;
b) as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, para a execução de serviços de interesse público ou social, custeados por tributos de
qualquer natureza ou por outros recursos oriundos do Tesouro Público;
c) as entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído
competência para receber e aplicar contribuições parafiscais.
Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.
Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo
Civil, naquilo em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação.
Brasília, 29 de junho de 1965; 144º da Independência e 77º da República.
H. Castello Branco
Milton Soares Campos
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.7.1965
e republicado no DOU de 8.4.1974
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por
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danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados: (Redação dada pela Leu nº 12.529, de 2011).
I - ao meio-ambiente;
II - ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei
nº 8.078 de 1990)
V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Leu nº
12.529, de 2011).
VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória nº 2.18035, de 2001)
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local
onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar
e julgar a causa.
Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo
para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de
pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro
ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei,
objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à
ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico (VETADO). (Redação dada pela Lei nº 10.257, de
10.7.2001)
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Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação
cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído
pela Lei nº 11.448, de 2007).
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº
11.448, de 2007).
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
(Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Incluído
pela Lei nº 11.448, de 2007).
§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte,
atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.
§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer
das partes.
§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por
associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá
a titularidade ativa. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)
§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo
juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou
característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
(Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)
§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios
Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses
e direitos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)
(Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG - STJ)
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante
cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. (Incluído pela
Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 222582
/MG - STJ)
Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a
iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que
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constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.
Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem
conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a
serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência,
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular,
certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual
não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.
§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada
certidão ou informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças
informativas, fazendo-o fundamentadamente.
§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas
serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três)
dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.
§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão
as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que
serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação.
§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser
o seu Regimento.
§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de
arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público
para o ajuizamento da ação.
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a
3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de
dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.
Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação
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de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da
atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução
específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada,
e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública,
poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da
qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco)
dias a partir da publicação do ato.
§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o
trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o
dia em que se houver configurado o descumprimento.
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo
dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou
por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério
Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à
reconstituição dos bens lesados.
§ 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará
depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção
monetária. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.288, de 2010)
§ 2o Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano
causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no art. 1o
desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que
trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica,
conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de
Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão
regional ou local, respectivamente. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)
Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para
evitar dano irreparável à parte.
Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença
condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá
fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)
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Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites
da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de
nova prova. (Redação dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)
Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os
diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo
da responsabilidade por perdas e danos. (Renumerado do Parágrafo Único
com nova redação pela Lei nº 8.078, de 1990)
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento
de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela
Lei nº 8.078, de 1990)
Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código
de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
naquilo em que não contrarie suas disposições.
Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei será regulamentado
pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos
e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990)
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerado do art. 21, pela Lei nº 8.078, de 1990)
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerado do
art. 22, pela Lei nº 8.078, de 1990)
Brasília, em 24 de julho de 1985; 164º da Independência e 97º da
República.
JOSÉ SARNEY
Fernando Lyra
Este texto não substitui o publicado
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no DOU de 25.7.1985
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990.
Define crimes contra a ordem tributária, econômica
e contra as relações de consumo, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Ordem Tributária
Seção I
Dos crimes praticados por particulares
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda,
ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que
saiba ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade,
no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão
da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao
atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de
10.4.2000)
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I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou
fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de
obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto
ou de contribuição como incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído,
incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de
desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que
permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Seção II
Dos crimes praticados por funcionários públicos
Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além
dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal (Título XI, Capítulo I):
I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de
que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou
parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou
contribuição social;
II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas
em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem,
para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los
parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.
III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a
administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
CAPÍTULO II
Dos crimes Contra a Economia e as
Relações de Consumo
Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica:
I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando,
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total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou
acordo de empresas; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
d) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
e) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
f) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de
empresas; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição
ou de fornecedores. (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. (Redação dada
pela Lei nº 12.529, de 2011).
III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
V - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
VI - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
VII - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
Art. 5° Constitui crime da mesma natureza: (Revogado pela Lei nº
12.529, de 2011).
Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:
I - favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores
ou revendedores;
II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições
legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
III - misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para
vendê-los ou expô-los à venda como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço
estabelecido para os demais mais alto custo;
IV - fraudar preços por meio de:
a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos
tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação
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técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço;
b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à
venda em conjunto;
c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em
separado;
d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem
ou na prestação dos serviços;
V - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços,
mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais;
VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o
fim de especulação;
VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou
afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço,
utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;
VIII - destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria,
com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros;
IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de
qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições
impróprias ao consumo;
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a
modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço)
ou a de multa à quinta parte.
CAPÍTULO III
Das Multas
Art. 8° Nos crimes definidos nos arts. 1° a 3° desta lei, a pena de
multa será fixada entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Parágrafo único. O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a
14 (quatorze) nem superior a 200 (duzentos) Bônus do Tesouro Nacional BTN.
Art. 9° A pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em
multa de valor equivalente a:
I - 200.000 (duzentos mil) até 5.000.000 (cinco milhões) de BTN, nos
crimes definidos no art. 4°;
II - 5.000 (cinco mil) até 200.000 (duzentos mil) BTN, nos crimes
definidos nos arts. 5° e 6°;
III - 50.000 (cinqüenta mil) até 1.000.000 (um milhão de BTN), nos
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crimes definidos no art. 7°.
Art. 10. Caso o juiz, considerado o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas
pecuniárias previstas nesta lei, poderá diminuí-las até a décima parte ou
elevá-las ao décuplo.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais
Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa
jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes
cominadas, na medida de sua culpabilidade.
Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por
sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço
ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o
ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor.
Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até
a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°:
I - ocasionar grave dano à coletividade;
II - ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas
funções;
III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao
comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.
Art. 13. (Vetado).
Art. 15. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública,
aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério
Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os
elementos de convicção.
Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea
revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena
reduzida de um a dois terços. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.080, de 19.7.1995)
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Art. 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e
Preços, quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques,
a fim de evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento.
Art. 19. O caput do art. 172 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.
Art. 20. O § 1° do art. 316 do Decreto-Lei n° 2 848, de 7 de dezembro
de 1940 Código Penal, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 316. ....................................................
§ 1° Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe
ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio
vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza;
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa”.
Art. 21. O art. 318 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 Código Penal, quanto à fixação da pena, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 318. ............................................................
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa”.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o
art. 279 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Brasília, 27 de dezembro de 1990; 169° da Independência e 102° da
República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Este texto não substitui o publicado
no DOU de 28.12.1990
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.
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Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os
atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do
ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele
que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas
no artigo anterior.
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática
do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta.
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
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Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão,
dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento
do dano.
Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público
ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste
artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano,
ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público
ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite
do valor da herança.
CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Importam Enriquecimento Ilícito
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel,
ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de
comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse,
direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público;
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a
aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação
de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor
de mercado;
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a
alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço
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por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;
IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição
de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o
trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por
essas entidades;
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio,
de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade
ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou
indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras
públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida,
qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria
ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das
atribuições do agente público, durante a atividade;
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou
aplicação de verba pública de qualquer natureza;
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que
esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Causam Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
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I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas
no art. 1º desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada
utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas
ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art.
1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares
aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem
integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º
desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior
ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou
serviço por preço superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais
e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas
em lei ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem
como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos,
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade
ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei,
bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto
a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar
as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
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XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente
e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas
na lei. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra os Princípios
da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das
atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro,
antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica
capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de
improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação
dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos,
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos
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bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará
em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial
obtido pelo agente.
CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens
Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados
à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.
(Regulamento) (Regulamento)
§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais,
localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens
e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras
pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que
o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.
§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração
anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade
da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza,
com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput
e no § 2° deste artigo.
CAPÍTULO V
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Do Procedimento Administrativo e do
Processo Judicial
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar
a prática de ato de improbidade.
§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada,
conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua
autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas
no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério
Público, nos termos do art. 22 desta lei.
§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais,
será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com
os respectivos regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério
Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento
administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de
Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar
o procedimento administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para
que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto
nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame
e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas
pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta
pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta
dias da efetivação da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que
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trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações
necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.
§ 3o No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério
Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3o do art. 6o da Lei no
4.717, de 29 de junho de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte,
atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.
§ 5o A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas
as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir
ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com
razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer
dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e
ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito,
que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo
de quinze dias. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em
decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do
ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via
eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar
contestação. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da
ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1o, do Código
de Processo Penal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação
de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o
pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa
jurídica prejudicada pelo ilícito.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais
Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade
contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia
o sabe inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito
a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que
houver provocado.
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente
poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer
necessária à instrução processual.
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto
à pena de ressarcimento; (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno
ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério
Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante
representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.
CAPÍTULO VII
Da Prescrição
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas
nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo
em comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
CAPÍTULO VIII
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Das Disposições Finais
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957,
e 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104°
da República.
FERNANDO COLLOR
Célio Borja
Este texto não substitui o publicado
no DOU de 3.6.1992
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.291, DE 20 DE JULHO DE 2010.
Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de
Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais
e de prestação de serviços.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o São os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um)
exemplar do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 2o O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará as
seguintes penalidades, a serem aplicadas aos infratores pela autoridade
administrativa no âmbito de sua atribuição:
I - multa no montante de até R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos);
II – (VETADO); e
III – (VETADO).
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de julho de 2010; 189o da Independência e 122o da
República.
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Este texto não substitui o publicado
no DOU de 21.7.2010
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.414, DE 9 DE JUNHO DE 2011.
Disciplina a formação e consulta a bancos de dados
com informações de adimplemento, de pessoas naturais
ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de
crédito.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei disciplina a formação e consulta a bancos de dados
com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas
jurídicas, para formação de histórico de crédito, sem prejuízo do disposto
na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
Parágrafo único. Os bancos de dados instituídos ou mantidos por
pessoas jurídicas de direito público interno serão regidos por legislação
específica.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - banco de dados: conjunto de dados relativo a pessoa natural ou
jurídica armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito,
a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro;
II - gestor: pessoa jurídica responsável pela administração de banco de
dados, bem como pela coleta, armazenamento, análise e acesso de terceiros
aos dados armazenados;
III - cadastrado: pessoa natural ou jurídica que tenha autorizado
inclusão de suas informações no banco de dados;
IV - fonte: pessoa natural ou jurídica que conceda crédito ou realize
venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que lhe impliquem risco financeiro;
V - consulente: pessoa natural ou jurídica que acesse informações em
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bancos de dados para qualquer finalidade permitida por esta Lei;
VI - anotação: ação ou efeito de anotar, assinalar, averbar, incluir,
inscrever ou registrar informação relativa ao histórico de crédito em banco
de dados; e
VII - histórico de crédito: conjunto de dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas
ou em andamento por pessoa natural ou jurídica.
Art. 3o Os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do cadastrado, para a formação do histórico de crédito, nas condições
estabelecidas nesta Lei.
§ 1o Para a formação do banco de dados, somente poderão ser armazenadas informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão,
que sejam necessárias para avaliar a situação econômica do cadastrado.
§ 2o Para os fins do disposto no § 1o, consideram-se informações:
I - objetivas: aquelas descritivas dos fatos e que não envolvam juízo
de valor;
II - claras: aquelas que possibilitem o imediato entendimento do
cadastrado independentemente de remissão a anexos, fórmulas, siglas,
símbolos, termos técnicos ou nomenclatura específica;
III - verdadeiras: aquelas exatas, completas e sujeitas à comprovação
nos termos desta Lei; e
IV - de fácil compreensão: aquelas em sentido comum que assegurem
ao cadastrado o pleno conhecimento do conteúdo, do sentido e do alcance
dos dados sobre ele anotados.
§ 3o Ficam proibidas as anotações de:
I - informações excessivas, assim consideradas aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor; e
II - informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à
origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual
e às convicções políticas, religiosas e filosóficas.
Art. 4o A abertura de cadastro requer autorização prévia do potencial
cadastrado mediante consentimento informado por meio de assinatura em
instrumento específico ou em cláusula apartada.
§ 1o Após a abertura do cadastro, a anotação de informação em
banco de dados independe de autorização e de comunicação ao cadastrado.
§ 2o Atendido o disposto no caput, as fontes ficam autorizadas,
nas condições estabelecidas nesta Lei, a fornecer aos bancos de dados as
informações necessárias à formação do histórico das pessoas cadastradas.
§ 3o (VETADO).
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Art. 5o São direitos do cadastrado:
I - obter o cancelamento do cadastro quando solicitado;
II - acessar gratuitamente as informações sobre ele existentes no banco de dados, inclusive o seu histórico, cabendo ao gestor manter sistemas
seguros, por telefone ou por meio eletrônico, de consulta para informar as
informações de adimplemento;
III - solicitar impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente anotada em banco de dados e ter, em até 7 (sete) dias, sua correção
ou cancelamento e comunicação aos bancos de dados com os quais ele
compartilhou a informação;
IV - conhecer os principais elementos e critérios considerados para
a análise de risco, resguardado o segredo empresarial;
V - ser informado previamente sobre o armazenamento, a identidade
do gestor do banco de dados, o objetivo do tratamento dos dados pessoais
e os destinatários dos dados em caso de compartilhamento;
VI - solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados; e
VII - ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a
finalidade para a qual eles foram coletados.
§ 1o (VETADO).
§ 2o (VETADO).
Art. 6o Ficam os gestores de bancos de dados obrigados, quando
solicitados, a fornecer ao cadastrado:
I - todas as informações sobre ele constantes de seus arquivos, no
momento da solicitação;
II - indicação das fontes relativas às informações de que trata o inciso
I, incluindo endereço e telefone para contato;
III - indicação dos gestores de bancos de dados com os quais as informações foram compartilhadas;
IV - indicação de todos os consulentes que tiveram acesso a qualquer
informação sobre ele nos 6 (seis) meses anteriores à solicitação; e
V - cópia de texto contendo sumário dos seus direitos, definidos em
lei ou em normas infralegais pertinentes à sua relação com bancos de dados,
bem como a lista dos órgãos governamentais aos quais poderá ele recorrer,
caso considere que esses direitos foram infringidos.
§ 1o É vedado aos gestores de bancos de dados estabelecerem políticas
ou realizarem operações que impeçam, limitem ou dificultem o acesso do
cadastrado previsto no inciso II do art. 5o.
§ 2o O prazo para atendimento das informações estabelecidas nos
incisos II, III, IV e V deste artigo será de 7 (sete) dias.
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Art. 7o As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente poderão ser utilizadas para:
I - realização de análise de risco de crédito do cadastrado; ou
II - subsidiar a concessão ou extensão de crédito e a realização de
venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem
risco financeiro ao consulente.
Parágrafo único. Cabe ao gestor manter sistemas seguros, por telefone ou por meio eletrônico, de consulta para informar aos consulentes as
informações de adimplemento do cadastrado.
Art. 8o São obrigações das fontes:
I - manter os registros adequados para demonstrar que a pessoa natural ou jurídica autorizou o envio e a anotação de informações em bancos
de dados;
II - comunicar os gestores de bancos de dados acerca de eventual
exclusão ou revogação de autorização do cadastrado;
III - verificar e confirmar, ou corrigir, em prazo não superior a 2
(dois) dias úteis, informação impugnada, sempre que solicitado por gestor
de banco de dados ou diretamente pelo cadastrado;
IV - atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores de bancos
de dados, em prazo não superior a 7 (sete) dias;
V - manter os registros adequados para verificar informações enviadas
aos gestores de bancos de dados; e
VI - fornecer informações sobre o cadastrado, em bases não discriminatórias, a todos os gestores de bancos de dados que as solicitarem, no
mesmo formato e contendo as mesmas informações fornecidas a outros
bancos de dados.
Parágrafo único. É vedado às fontes estabelecerem políticas ou realizarem operações que impeçam, limitem ou dificultem a transmissão a
banco de dados de informações de cadastrados que tenham autorizado a
anotação de seus dados em bancos de dados.
Art. 9o O compartilhamento de informação de adimplemento só é
permitido se autorizado expressamente pelo cadastrado, por meio de assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada.
§ 1o O gestor que receber informações por meio de compartilhamento
equipara-se, para todos os efeitos desta Lei, ao gestor que anotou originariamente a informação, inclusive quanto à responsabilidade solidária por
eventuais prejuízos causados e ao dever de receber e processar impugnação
e realizar retificações.
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§ 2o O gestor originário é responsável por manter atualizadas as
informações cadastrais nos demais bancos de dados com os quais compartilhou informações, bem como por informar a solicitação de cancelamento
do cadastro, sem quaisquer ônus para o cadastrado.
§ 3o O cancelamento do cadastro pelo gestor originário implica o
cancelamento do cadastro em todos os bancos de dados que compartilharam
informações, que ficam obrigados a proceder, individualmente, ao respectivo
cancelamento nos termos desta Lei.
§ 4o O gestor deverá assegurar, sob pena de responsabilidade, a
identificação da pessoa que promover qualquer inscrição ou atualização de
dados relacionados com o cadastrado, registrando a data desta ocorrência,
bem como a identificação exata da fonte, do nome do agente que a efetuou
e do equipamento ou terminal a partir do qual foi processada tal ocorrência.
Art. 10. É proibido ao gestor exigir exclusividade das fontes de
informações.
Art. 11. Desde que autorizados pelo cadastrado, os prestadores de
serviços continuados de água, esgoto, eletricidade, gás e telecomunicações,
dentre outros, poderão fornecer aos bancos de dados indicados, na forma do
regulamento, informação sobre o adimplemento das obrigações financeiras
do cadastrado.
Parágrafo único. É vedada a anotação de informação sobre serviço
de telefonia móvel na modalidade pós-paga.
Art. 12. Quando solicitado pelo cliente, as instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil fornecerão aos bancos de dados
indicados as informações relativas às suas operações de crédito.
§ 1o As informações referidas no caput devem compreender somente
o histórico das operações de empréstimo e de financiamento realizadas
pelo cliente.
§ 2o É proibido às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil estabelecer políticas ou realizar operações que impeçam,
limitem ou dificultem a transmissão das informações bancárias de seu cliente
a bancos de dados, quando por este autorizadas.
§ 3o O Conselho Monetário Nacional adotará as medidas e normas
complementares necessárias para a aplicação do disposto neste artigo.
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, em
especial quanto ao uso, guarda, escopo e compartilhamento das informações
recebidas por bancos de dados e quanto ao disposto no art. 5o.
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Art. 14. As informações de adimplemento não poderão constar de
bancos de dados por período superior a 15 (quinze) anos.
Art. 15. As informações sobre o cadastrado constantes dos bancos
de dados somente poderão ser acessadas por consulentes que com ele mantiverem ou pretenderem manter relação comercial ou creditícia.
Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis
objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao
cadastrado.
Art. 17. Nas situações em que o cadastrado for consumidor, caracterizado conforme a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, aplicam-se as sanções e penas nela
previstas e o disposto no § 2o.
§ 1o Nos casos previstos no caput, a fiscalização e a aplicação das
sanções serão exercidas concorrentemente pelos órgãos de proteção e defesa
do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
nas respectivas áreas de atuação administrativa.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o, os órgãos de proteção
e defesa do consumidor poderão aplicar medidas corretivas, estabelecendo aos
bancos de dados que descumprirem o previsto nesta Lei obrigações de fazer
com que sejam excluídas do cadastro, no prazo de 7 (sete) dias, informações
incorretas, bem como cancelados cadastros de pessoas que não autorizaram
a abertura.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de junho de 2011; 190o da Independência e 123o da
República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado
no DOU de 10.6.2011
––––– • • • • • –––––

LEI Nº 12.440, DE 7 DE JULHO DE 2011.
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Acrescenta Título VII-A à Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943, para instituir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do
seguinte Título VII-A:
“TÍTULO VII-A
DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
§ 1o O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar:
I – o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos
previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos
determinados em lei; ou
II – o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de
acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão
de Conciliação Prévia.
§ 2o Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de
Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da
CNDT.
§ 3o A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais.
§ 4o O prazo de validade da CNDT é de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data de sua emissão.”
Art. 2o O inciso IV do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 27. .....................................................
IV – regularidade fiscal e trabalhista;
.................................................................” (NR)
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DECRETO FEDERAL
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Art. 3o O art. 29 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista,
conforme o caso, consistirá em:
....................................................................
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” (NR)
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data
de sua publicação.
Brasília, 7 de julho de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Carlos Lupi
Este texto não substitui o publicado
no DOU de 8.7.2011
––––– • • • • • –––––

DECRETO Nº 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor - SNDC, estabelece as normas
gerais da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 861, de 9 de julho de 1993, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, decreta:
Art. 1º Fica organizado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabelecidas as normas gerais de aplicação das sanções
administrativas, nos termos da Lei nº 8.078, de 1990.
CAPÍTULO I
DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA
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DO CONSUMIDOR
Art. 2º Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça - SDE, por meio do seu Departamento de Proteção de
Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do
Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
INTEGRANTES DO SNDC
Art. 3º Compete ao DPDC, a coordenação da política do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional
de proteção e defesa do consumidor;
II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público
ou privado ou por consumidores individuais;
III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus
direitos e garantias;
IV - informar, conscientizar e motivar o consumido, por intermédio
dos diferentes meios de comunicação;
V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para a
apuração de delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;
VI - representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, 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 órgão e entidades da União, dos
Estados do Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar
na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de
produtos e serviços;
IX - incentivar, inclusive com recursos financeiro e outros programas
especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo objetivo;
X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº
8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;
XI - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;
XII - provocar a Secretária de Direito Econômico para celebrar con-
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vênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º do artigo 5º
da Lei nº 734, de 24 de julho de 1985;
XIII - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o
artigo 44 da Lei nº 8.078, de 1990;
XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.
Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma de lei, especificamente para este fim, exercitar as
atividades contidas nos incisos II a XII do artigo 3º deste Decreto e, ainda:
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual,
do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas
suas respectivas áreas de atuação;
II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente,
as suas reclamações fundamentais;
III - fiscalizar as relações de consumo;
IV- funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas
pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;
V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência,
o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos
e serviços, de que trata o artigo 44 da Lei nº 8.078, de 1990, e remeter
cópia ao DPDC;
VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.
Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do
consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competência, atribuição
para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de
consumo.
Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo
por pessoas jurídicas de direito público distintas, para apuração de infração
decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual
conflito de competência será dirimido pelo DPDC, que poderá ouvir a
Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor - CNPDC,
levando sempre em consideração a competência federativa para legislar
sobre a respectiva atividade econômica.
Art. 6º As entidades e órgãos da Administração Pública destinados
à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do
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Consumidor poderão celebrar compromissos de ajustamento de conduta
às exigências legais, nos termos do § 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 1985,
na órbita de suas respectivas competência.
§ 1º A celebração de termo de ajustamento de conduta de não
impede que outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja
lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC.
§ 2º A qualquer tempo, o órgão subscrito poderá, diante de novas
informações ou se assim as circunstância o exigirem, retificar ou complementar o acordo firmado, determinando outras providências que se
fizerem necessárias, sob pena de invalidade imediata do ato, dando-se
seguimento ao procedimento administrativo eventualmente arquivado.
§ 3º O compromisso de ajustamento conterá, entre outras, cláusulas
que estipulem condições sobre:
I - obrigação do fornecedor de adequar sua conduta às exigências
legais, no prazo ajustado;
II - pena pecuniária, diária, pelo descomprimento do ajustado,
levando-se em conta os seguintes critérios:
a) o valor global da operação investigada;
b) o valor do produto ou serviço em questão;
c) os antecedentes do infrator;
d) a situação econômica do infrator.
III - ressarcimento das despesas de investigação da infração e instrução do procedimento administrativo.
§ 4º A celebração do compromisso de ajustamento suspenderá o curso
do processo administrativo, se instaurado, que somente será arquivado após
atendidas todas as condições estabelecidas no respectivo termo.
Art. 7º Compete aos demais órgãos públicos federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais que passarem a integrar o SNDC fiscalizar as
relações de consumo, no âmbito de sua competência, e autuar, na forma de
legislação, os responsáveis por práticas que violem os direitos do consumidor.
Art. 8º As entidades civis de proteção de defesa do consumidor,
legalmente constituídas, poderão:
I - encaminhar denúncias aos órgãos públicos de proteção de defesa
do consumidor, para as providências legais cabíveis;
II- representar o consumidor em juízo, observado o disposto no inciso
IV do artigo 82 da Lei nº 8.078, de 1990;
III - exercer outras atividades correlatas.
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CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO, DAS PRÁTICAS INFRATIVAS
E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
SEÇÃO I DA FISCALIZAÇÃO
Art. 9º A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei
nº 8.078, de 1990, este Decreto e as demais normas de defesa do consumidor
será exercida em todo o Território Nacional pela Secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça, por meio de DPDC, pelos órgãos federais
integrantes do SNDC, pelos órgãos conveniados com a Secretária e pelos
órgãos de proteção e defesa do consumidor criado pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência.
Art. 10. A fiscalização de que trata este Decreto será efetuada por
agentes fiscais, o fiscalização designados, vinculados aos respectivos órgãos
de proteção e defesa do consumidor, no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, devidamente credenciados mediante Cédula de
Identificação Fiscal, Admitida a delegação mediante convênio.
Art. 11. Sem exclusão da responsabilidade dos órgãos que compõem
o SNDC, os agentes de que trata o artigo anterior responderão pelos atos
que praticarem quando investidos da ação fiscalizadora.
SEÇÃO II
DAS PRÁTICAS INFRATIVAS
Art. 12. São consideradas práticas infrativas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos;
II - recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata
medida de sua disponibilidade de estoque e, ainda, de conformidade com
os usos e costumes;
III - recusar, sem motivo justificado, atendimento à demanda dos
consumidores de serviços;
IV - enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer
qualquer serviço, sem solicitação prévia;
V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em
vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe
seus produtos ou serviços;
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VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VII - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas
anteriores entre as partes;
VIII - repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo
consumidor no exercício de seus direitos;
IX - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço:
a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas - A.B.N.T ou outra entidade credenciada
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO;
b) que acarrete riscos a saúde ou a segurança dos consumidores e,
sem informações ostensivas e adequadas;
c) em desacordo com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza;
d) impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que
lhe diminua o valor.
X - deixar de executar os serviços, quando cabível, sem custo adicional;
XI - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação
ou deixar a fixação ou variação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.
Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos
dispositivos da Lei nº 8.078, de 1990:
I - oferta produtos ou serviços sem as informações corretas, claras, precisas e ostensiva, em língua portuguesa, sobre suas característica, qualidade,
quantidade, composição, preço, condições de pagamento, juros, encargos,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados relevantes;
II - deixar de comunicar à autoridade competente a periculosidade
do produto ou serviço, quando do lançamento dos mesmos no mercado de
consumo, ou quando da verificação posterior da existência de riscos;
III - deixar de comunicar aos consumidores, por meio de anúncios
publicitários, a periculosidade do produto ou serviço, quando do lançamento
dos mesmos no mercado de consumo, ou quando da verificação posterior
da existência do risco;
IV - deixar de reparar os danos causados ao consumidores por defeitos
decorrentes de projetos, fabricação, construção, montagem, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou serviços, ou por
informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos;
V - deixar de empregar componentes de reposição originais, adequa-
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dos e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante,
salvo se existir autorização em contrário do consumidor;
VI - deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, suficiente precisa, ressalvada a incorreção retificada em tempo hábil ou exclusivamente
atribuível ao veículo de comunicação, sem prejuízo, inclusive nessas duas
hipóteses, do cumprimento forçado do anunciado ou do ressarcimento de
perdas e danos sofridos pelo consumidor, assegurando o direito de regresso
do anunciante contra seu segurador ou responsável direto;
VII - omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas, por telefone ou reembolso postal, o nome e endereço do fabricante ou do importador na embalagem, na publicidade e nos impressos utilizados na transação comercial;
VIII - deixar de cumprir, no caso de fornecimento de produtos e
serviços, o regime de preço tabelados, congelados, administrados, fixados
ou controlados pelo Poder Público;
IX - submeter o consumidor inadimplente ao ridículo ou a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça;
X - impedir ou dificultar o acesso gratuito do consumidor às informações existentes em cadastros, fichas, registros de dados pessoais e de
consumo, arquivados sobre ele, bem como sobre as respectivas fontes;
XI - elaborar cadastros de consumo com dados irreais ou imprecisos;
XII - manter cadastros e dados de consumidores com informações
negativas, divergentes da proteção legal;
XIII - deixar de comunicar, por escrito, ao consumidor a abertura
de cadastro, ficha, registro de dados pessoais e de consumo, quando não
solicitada por ele;
XIV - deixar de corrigir, imediata e gratuitamente, a inexatidão de
dados e cadastros, quando solicitado pelo consumidor;
XV - deixar de comunicar ao consumidor, no prazo de cinco dias
úteis, as correções cadastrais por ele solicitadas;
XVI - impedir, dificultar ou negar, sem justa causa, o cumprimento
das declarações cadastrais por ele solicitadas;
XVII - omitir em impressos, catalogas ou comunicações, impedir,
dificultar ou negar a desistência contratual, no prazo de até sete dias a
contar da assinatura do contrato ou do ato de recebimento do produto ou
serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio;
XVIII - impedir, dificultar ou negar a devolução dos valores pagos,
monetariamente autorizados, durante o prazo de reflexão, em casos de
desistência do contrato pelo consumidor;
XIX - deixar de entregar o termo de garantia, devidamente preenchido com as informações previstas no parágrafo único do artigo 50 da Lei
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nº 8.078, de 1990;
XX - deixar, em contratos que envolvam vendas a prazo ou com cartão
de crédito, de informar por escrito ao consumidor, prévia e adequadamente,
inclusive nas comunicações publicitárias, o preço do produto ou do serviço
em moeda corrente nacional, o montante dos juros de mora e da taxa efetiva
anual de juros, os acréscimos legal e contratualmente previstos, o número e
a periodicidade das prestações e, com igual destaque, a soma total a pagar,
com ou sem financiamento;
XXI - deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, e, caso
cessadas, de manter oferta de componentes e peças de reposição por período
razoável de tempo, nunca inferior à vida útil do produto ou serviço;
XXII - propor ou aplicar índices ou formas de reajustes alternativos,
bem como fazê-lo em desacordo com aquele que seja legal ou contratualmente permitido;
XXIII - recusar a venda de produto ou a prestação de serviços, publicamente ofertados, diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante
pronto pagamento, ressalvados os casos regulados em leis especiais;
XXIV - deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor
diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou
de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer
abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor.
Art. 14. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer
outro modo, mesmo por omissão , capaz de induzir a erro o consumidor
a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade,
origem, preço e de quaisquer outros dados produtos ou serviços.
§ 1º É enganosa, por omissão, a publicidade que deixar de informar
sobre dado essencial do produto ou serviço a ser colocado à disposição dos
consumidores.
§ 2º É abusiva, entre outras, a publicidade discriminatória de qualquer
natureza, que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite
da deficiência à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da
deficiência de julgamento e da inexperiência da criança, desrespeite valores
ambientais, que seja capaz de induzir o consumo a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, ou que viole normas legais
ou regulamentares de controle da publicidade.
§ 3º O ônus da prova da veracidade (não enganosidade) e da correção
(não abusividade) da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as
patrocina.
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Art. 15. Estando a mesma empresa sendo acionada em mais de um
Estado federado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa, a autoridade
máxima do sistema estadual poderá remeter o processo ao órgão coordenador do SNDC, que apurará o fato e aplicará as sanções respectivas.
Art. 16. Nos casos de processos administrativos tramitando em
mais de um Estado, que envolvam interesses difusos ou coletivos, o DPDC
poderá avocá-los, ouvida a Comissão Nacional Permanente de Defesa do
Consumidor, bem como as autoridades máximas dos sistemas estaduais.
Art. 17. As práticas infrativas classificam-se em:
I - leves: aquelas em que forem verificadas somente circunstâncias
atenuantes;
II - graves: aquelas em que forem verificadas circunstâncias agravantes.
S
E
Ç
Ã
O
DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

I

I

I

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de
1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá práticas
infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza
civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - 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;
VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;
IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de
atividade;
XI - intervenção administrativa;
XII - imposição de contrapropaganda.
§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas prevista neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa,
concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.
§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgão
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oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma de legislação vigente.
§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se à posterior confirmação pelo órgão normativo e regulador da atividade,
nos limites de sua competência.
Art. 19. Toda pessoa física ou jurídica que fizer ou promover publicidade enganosa ou abusiva ficará sujeita à pena de multa, cumulada com
aquelas previstas no artigo anterior, sem prejuízo de competência de outros
órgãos administrativos.
Parágrafo único. Incide também nas penas deste artigo o fornecedor que:
a) deixar de organizar ou negar aos legítimos interessados os dados
fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária;
b) veicular publicidade de forma que o consumidor não possa, fácil
e imediatamente, identificá-la como tal.
Art. 20. Sujeitam-se à pena de multa os órgãos públicos que, por si ou
suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, deixarem de fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Art. 21. A aplicação da sanção prevista no inciso II do artigo 18
terá lugar quando os produtos forem comercializados em desacordo com as
especificações técnicas estabelecidas em legislação própria, na Lei nº 8.078,
de 1990, e neste Decreto.
§ 1º Os bens apreendidos, a critérios da autoridade, poderão ficar sob
a guarda do proprietário, responsável, preposto ou empregado que responda
pelo gerenciamento do negócio, nomeado fiel depositário, mediante termo
próprio, proibida a venda, utilização, substituição, subtratação, ou remoção,
total ou parcial, dos referidos bens.
§ 2º A retirada de produto por parte da autoridade fiscalizadora não
poderá incidir sobre quantidade superior àquela necessária à realização da
análise pericial.
Art. 22. Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços
que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula
abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor,
depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando:
I - impossibilitar, exonerar ou atenuar a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implicar
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renúncia do disposição de direito do consumidor;
II - deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos
previstos na Lei nº 8.078, de 1990;
III - transferir responsabilidades a terceiros;
IV - estabelecer obrigações consideradas iníquas ou abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade;
V - estabelecer inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;
VI - determinar a utilização compulsória de arbitragem;
VII - impuser representante para concluir ou realizar outro negócio
jurídico pelo consumidor;
VIII - deixar ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato,
embora obrigado ao consumidor;
IX - permitir ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação unilateral do preço, juros, encargos, formas de pagamento ou atualização monetária;
X - autorizar o fornecedor o cancelar o contrato unilateralmente, sem
que igual direito seja conferido ao consumidor, ou permitir, nos contratos
de longa duração ou de trato sucessivo, o cancelamento sem justa causa e
motivação, mesmo que dada o consumidor a mesma opção;
XI - obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua
obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
XII - autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo
ou a qualidade do contrato após sua celebração;
XIII - infringir normas ambientais ou possibilitar sua violação;
XIV - possibilitar a renúncia ao direito de indenização por benfeitorias necessárias;
XV - restringir direitos ou obrigações fundamentais à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio contratual;
XVI - onerar excessivamente o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares à espécie;
XVII - determinar, nos contratos de compra e venda mediante pagamento em prestações, ou nas alienações fiduciárias em garantia, a perda total
das prestações pagas, em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado,
ressalvada a cobrança judicial de perdas e danos comprovadamente sofridos.
SEÇÃO IV
DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO POR ATO DE
AUTORIDADE COMPETENTE
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Art. 39. O processo administrativo de que trata o artigo 33 deste
Decreto poderá ser instaurado mediante reclamação do interessado ou por
iniciativa da própria autoridade competente.
Parágrafo único. Na hipótese de a investigação preliminar não resultar em processo administrativo com base em reclamação apresentada por
consumidor, deverá este ser informado sobre as razões do arquivamento
pela autoridade competente.
Art. 40. O processo administrativo, na forma deste Decreto, deverá,
obrigatoriamente, conter;
I - a identificação do infrator;
II - a descrição do fato ou ato constitutivo da infração;
III - os dispositivos legais infringidos;
IV - a assinatura da autoridade competente.
Art. 41. A autoridade administrativa poderá determinar, na forma
de ato próprio, constatação preliminar da ocorrência de prática presumida.
SEÇÃO V
DA NOTIFICAÇÃO
Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator,
fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento, para
apresentar defesa, na forma do artigo 44 deste Decreto.
§ 1º A notificação, acompanhada de cópia da inicial do processo
administrativo a que se refere o artigo 40, far-se-á:
I - pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto;
II - por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com
Aviso de Recebimento (AR).
III - os dispositivos legais infringidos;
IV - a assinatura da autoridade competente.
Art. 41. A autoridade administrativa poderá determinar, na forma
de ato próprio, constatação preliminar da ocorrência de prática presumida.
SEÇÃO VI
DA IMPUGNAÇÃO E DO JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 43. O processo administrativo decorrente de Auto de Infração,
de ato de ofício de autoridade competente, ou de reclamação será instruído
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e julgada na esfera de atribuição do órgão que o tiver instaurado.
Art. 44. O infrator poderá impugnar o processo administrativo, no
prazo de dez dias, contados processualmente de sua notificação, indicando
em sua defesa:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação;
IV - as provas que lhe dão suporte.
Art. 45. Decorrido o prazo de impugnação, o órgão julgador determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias
ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas às necessárias
infrações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo
estabelecido.
Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatária, a natureza e gradação da pena.
§ 1º A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito,
apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculado
ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.
§ 2º Julgado o processo e fixada a multa, será o infrator notificado
para efetuar seu recolhimento no prazo de dez dias ou apresentar recurso.
§ 3º Em caso de provimento do recurso, os valores recolhidos serão
devolvidos ao recorrente na forma estabelecida pelo Conselho Gestor do
Fundo.
Art. 47. Quando a cominação prevista for a contrapropaganda, o
processo ser instruído com indicações constantes do § 1º do artigo 60 da
Lei nº 8.078, de 1990.
SEÇÃO VII
DAS NULIDADES
Art. 48. A inobservância de forma não acarretará a nulidade do ato,
se não houver prejuízo para a defesa.
Parágrafo único. A nulidade prejudica somente os atos posteriores ao
ato declarado nulo e dele diretamente dependentes ou de que sejam conseqüência, cabendo à autoridade que a declarar indicar tais atos e determinar
o adequado procedimento saneador, se for o caso.
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SEÇÃO VIII
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Art. 49. Das decisões da autoridade competente do órgão público
que aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de dez
dias, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico,
que proferirá decisão definitiva.
Parágrafo único. No caso de aplicação de multas, o recurso será
recebido, com efeito suspensivo, pela autoridade superior.
Art. 50. Quando o processo tramitar no âmbito do DPDC, o julgamento do feito será de responsabilidade do Diretor daquele órgão, cabendo
recurso ao titular da Secretaria de Direito Econômico, no prazo de dez dias,
contados da data da intimação da decisão, com segunda e última instância
recursal.
Art. 51. Não será conhecido o recurso interposto fora dos prazos e
condições estabelecidos neste Decreto.
Art. 52. Sendo julgada insubsistente a infração, a autoridade julgadora recorrerá à autoridade imediatamente superior, nos termos fixados
nesta Seção, mediante declaração na própria decisão.
Art. 53. A decisão é definitiva quando não mais couber recurso, seja
de ordem formal ou material.
Art. 54. Todos os prazos referidos nesta Seção são preclusivos.
SEÇÃO IX
DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA
Art. 55. Não sendo recolhido o valor da multa em trinta dias, será
o débito inscrito em dívida ativa do órgão que houver aplicado a sanção,
para subsequente cobrança executiva.
CAPÍTULO VI
DO ELENCO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E DO
CADASTRO DE FORNECEDORES
SEÇÃO I
DO ELENCO DE CLÁUSULA ABUSIVA
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Art. 56. Na forma do artigo 51 da Lei nº 8.078, de 1990, e com o
objetivo de orientar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a Secretaria de Direito Econômico divulgará, anualmente, elenco complementar
de cláusulas contratuais consideradas abusivas, notadamente para o fim de
aplicação do disposto no inciso IV do artigo 22 deste Decreto.
§ 1º Na elaboração do elenco referido do “caput” e posteriores inclusões, a consideração sobre a abusividade de cláusulas contratuais se dará
de forma genérica e abstrata.
§ 2º O elenco de cláusulas consideradas abusivas tem natureza meramente exemplificativa, não impedindo que outras, também, possam vir a
ser assim consideradas pelos órgãos da Administração Pública incumbidos
de defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do
Consumidor e legislação correlata.
§ 3º A apreciação sobre a abusividade de cláusulas contratuais, para
fins de sua inclusão no elenco a que se refere o “caput” deste artigo, se dará
de ofício ou por provocação dos legitimados referido no artigo 82 da Lei
nº 8.078, de 1990.
SEÇÃO II
DO CADASTRO DE FORNECEDORES
Art. 57. Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores constituem instrumento essencial de defesa e orientação dos
consumidores, devendo os órgão públicos competentes assegurar sua publicidade, confiabilidade e continuidade, nos termos do artigo 44 da Lei nº
8.078, de 1990.
Art. 58. Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - cadastro: o resultado dos registros feitos pelos órgão públicos
de defesa do consumidor de todas as reclamações fundamentadas contra
fornecedores;
II - reclamação fundamentada: a notícia de lesão ou analisada por
órgão público de defesa do consumidor, a requerimento ou de ofício, considerada procedente, por decisão definitiva.
Art. 59. Os órgãos públicos de defesa do consumidor devem providenciar a divulgação periódica dos cadastros atualizados de reclamações
fundamentadas contra fornecedores.
§ 1º O cadastro referido no “caput” deste artigo será publicado,
obrigatoriamente, no órgão de imprensa oficial local, devendo a entidade
responsável dar-lhe a maior publicidade possível por meio dos órgãos de

531

ALPB • Coletànea de Leis – Consumidor
comunicação, inclusive eletrônica.
§ 2º O cadastro será divulgado anualmente, podendo o órgão responsável fazê-lo em período menor, sempre que julgue necessário, e conterá
informações objetivas, claras e verdadeiras sobre o objeto da reclamação,
a identificação do fornecedor e o atendimento ou não da reclamação pelo
fornecedor.
§ 3º Os cadastros deverão ser atualizados permanentemente, por meio
das devidos anotações, não podendo conter informações negativas sobre
fornecedores, referentes a período superior a cinco anos, contado a data da
intimação da decisão definitiva.
Art. 60. Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores são consideradas arquivos públicos, sendo informações e fontes a
todos acessíveis, gratuitamente, vedada a utilização abusiva ou, por qualquer
outro modo, estanha à defesa e orientação dos consumidores, ressalvada a
hipótese de publicidade comparativa.
Art. 61. O consumidor ou fornecedor poderá requerer, em cinco
dias a contar da divulgação do cadastro e mediante petição fundamentada,
a retificação de informação inexata que nele conste, bem como a inclusão
de informação omitida, devendo a autoridade competente, no prazo de dez
dias úteis, pronunciar-se, motivadamente, pela procedência ou imprudência
do pedido.
Parágrafo único. No caso de acolhimento do pedido, a autoridade competente providenciará, no prazo deste artigo, a retificação ou
inclusão de informação e sua divulgação, nos termos do § 1º do artigo
59 deste Decreto.
Art. 62. Os cadastros específicos de cada órgão público de defesa do
consumidor serão consolidados em cadastros gerais, nos âmbitos federal e
estadual, aos quais se aplica o disposto nos artigos desta seção.
CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 63. Com base na Lei nº 8.078, de 1990, e legislação complementar, a Secretaria de Direito Econômico poderá expedir atos administrativos,
visando a fiel observância das normas de proteção e defesa do consumidor.
Art. 64. Poderão ser larvados Autos de Comprovação ou Constatação, a fim de estabelecer a situação real de mercado, em determinado lugar
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e momento, obedecido o procedimento adequado.
Art. 65. Em caso de impedimento à aplicação do presente Decreto,
ficam as autoridades competentes autorizadas a requisitar o emprego de
força policial.
Art. 66. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 67. Fica revogado o Decreto nº 861, de 9 de julho de 1993.
Rio de Janeiro de 20 de março de 1997
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Presidente da República
Nelson A. Jobim
––––– • • • • • –––––

DECRETO Nº 6.523, DE 31 DE JULHO DE 2008.
Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
para fixar normas gerais sobre o Serviço de Atendimento
ao Consumidor - SAC.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na
Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1o  Este Decreto regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e fixa normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC por telefone, no âmbito dos fornecedores de serviços regulados
pelo Poder Público federal, com vistas à observância dos direitos básicos
do consumidor de obter informação adequada e clara sobre os serviços
que contratar e de manter-se protegido contra práticas abusivas ou ilegais
impostas no fornecimento desses serviços.
CAPÍTULO I
DO ÂMBITO DA APLICAÇÃO
Art. 2o  Para os fins deste Decreto, compreende-se por SAC o serviço
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de atendimento telefônico das prestadoras de serviços regulados que tenham
como finalidade resolver as demandas dos consumidores sobre informação,
dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços.
Parágrafo único.  Excluem-se do âmbito de aplicação deste Decreto
a oferta e a contratação de produtos e serviços realizadas por telefone.
CAPÍTULO II
DA ACESSIBILIDADE DO SERVIÇO
Art. 3o  As ligações para o SAC serão gratuitas e o atendimento
das solicitações e demandas previsto neste Decreto não deverá resultar em
qualquer ônus para o consumidor.
Art. 4o  O SAC garantirá ao consumidor, no primeiro menu eletrônico, as opções de contato com o atendente, de reclamação e de cancelamento
de contratos e serviços.
§ 1o  A opção de contatar o atendimento pessoal constará de todas
as subdivisões do menu eletrônico.
§ 2o  O consumidor não terá a sua ligação finalizada pelo fornecedor
antes da conclusão do atendimento.
§ 3o  O acesso inicial ao atendente não será condicionado ao prévio
fornecimento de dados pelo consumidor.
§ 4o  Regulamentação específica tratará do tempo máximo necessário
para o contato direto com o atendente, quando essa opção for selecionada.
Art. 5o  O SAC estará disponível, ininterruptamente, durante vinte
e quatro horas por dia e sete dias por semana, ressalvado o disposto em
normas específicas.
Art. 6o  O acesso das pessoas com deficiência auditiva ou de fala será
garantido pelo SAC, em caráter preferencial, facultado à empresa atribuir
número telefônico específico para este fim.
Art. 7o  O número do SAC constará de forma clara e objetiva em
todos os documentos e materiais impressos entregues ao consumidor no
momento da contratação do serviço e durante o seu fornecimento, bem
como na página eletrônica da empresa na INTERNET.
Parágrafo único.  No caso de empresa ou grupo empresarial que
oferte serviços conjuntamente, será garantido ao consumidor o acesso,
ainda que por meio de diversos números de telefone, a canal único que
possibilite o atendimento de demanda relativa a qualquer um dos ser-
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viços oferecidos.
CAPÍTULO III
DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO
Art. 8o  O SAC obedecerá aos princípios da dignidade, boa-fé,
transparência, eficiência, eficácia, celeridade e cordialidade.
Art. 9o  O atendente, para exercer suas funções no SAC, deve ser
capacitado com as habilidades técnicas e procedimentais necessárias para
realizar o adequado atendimento ao consumidor, em linguagem clara.
Art. 10.  Ressalvados os casos de reclamação e de cancelamento
de serviços, o SAC garantirá a transferência imediata ao setor competente
para atendimento definitivo da demanda, caso o primeiro atendente não
tenha essa atribuição.
§ 1o  A transferência dessa ligação será efetivada em até sessenta
segundos.
§ 2o  Nos casos de reclamação e cancelamento de serviço, não será
admitida a transferência da ligação, devendo todos os atendentes possuir
atribuições para executar essas funções.
§ 3o  O sistema informatizado garantirá ao atendente o acesso ao
histórico de demandas do consumidor.
Art. 11.  Os dados pessoais do consumidor serão preservados, mantidos em sigilo e utilizados exclusivamente para os fins do atendimento.
Art. 12.  É vedado solicitar a repetição da demanda do consumidor
após seu registro pelo primeiro atendente.
Art. 13.  O sistema informatizado deve ser programado tecnicamente
de modo a garantir a agilidade, a segurança das informações e o respeito
ao consumidor.
Art. 14.  É vedada a veiculação de mensagens publicitárias durante o
tempo de espera para o atendimento, salvo se houver prévio consentimento
do consumidor.
CAPÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS
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Art. 15.  Será permitido o acompanhamento pelo consumidor
de todas as suas demandas por meio de registro numérico, que lhe será
informado no início do atendimento.
§ 1o  Para fins do disposto no caput, será utilizada seqüência numérica
única para identificar todos os atendimentos.
§ 2o  O registro numérico, com data, hora e objeto da demanda, será
informado ao consumidor e, se por este solicitado, enviado por correspondência ou por meio eletrônico, a critério do consumidor.
§ 3o  É obrigatória a manutenção da gravação das chamadas efetuadas
para o SAC, pelo prazo mínimo de noventa dias, durante o qual o consumidor poderá requerer acesso ao seu conteúdo.
§ 4o  O registro eletrônico do atendimento será mantido à disposição
do consumidor e do órgão ou entidade fiscalizadora por um período mínimo
de dois anos após a solução da demanda.
Art. 16.  O consumidor terá direito de acesso ao conteúdo do histórico
de suas demandas, que lhe será enviado, quando solicitado, no prazo máximo de setenta e duas horas, por correspondência ou por meio eletrônico,
a seu critério.
CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO PARA A RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS
Art. 17.  As informações solicitadas pelo consumidor serão prestadas imediatamente e suas reclamações, resolvidas no prazo máximo de
cinco dias úteis a contar do registro.  
§ 1o  O consumidor será informado sobre a resolução de sua demanda e, sempre que solicitar, ser-lhe-á enviada a comprovação pertinente por
correspondência ou por meio eletrônico, a seu critério.
§ 2o  A resposta do fornecedor será clara e objetiva e deverá abordar
todos os pontos da demanda do consumidor.
§ 3o  Quando a demanda versar sobre serviço não solicitado ou
cobrança indevida, a cobrança será suspensa imediatamente, salvo se o
fornecedor indicar o instrumento por meio do qual o serviço foi contratado
e comprovar que o valor é efetivamente devido.
CAPÍTULO VI
DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO
Art. 18.  O SAC receberá e processará imediatamente o pedido de
cancelamento de serviço feito pelo consumidor.
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§ 1o  O pedido de cancelamento será permitido e assegurado ao
consumidor por todos os meios disponíveis para a contratação do serviço.
§ 2o  Os efeitos do cancelamento serão imediatos à solicitação do
consumidor, ainda que o seu processamento técnico necessite de prazo, e
independe de seu adimplemento contratual.
§ 3o  O comprovante do pedido de cancelamento será expedido por
correspondência ou por meio eletrônico, a critério do consumidor.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19.  A inobservância das condutas descritas neste Decreto ensejará aplicação das sanções previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 1990,
sem prejuízo das constantes dos regulamentos específicos dos órgãos e
entidades reguladoras.
Art. 20.  Os órgãos competentes, quando necessário, expedirão normas complementares e específicas para execução do disposto neste Decreto.
Art. 21.  Os direitos previstos neste Decreto não excluem outros,
decorrentes de regulamentações expedidas pelos órgãos e entidades reguladores, desde que mais benéficos para o consumidor.
Art. 22.  Este Decreto entra em vigor em 1o de dezembro de 2008.
Brasília, 31 de julho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Este texto não substitui o publicado
no DOU de 1º.8.2008
––––– • • • • • –––––

DECRETO Nº 7.962, DE 15 DE MARÇO DE 2013
Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
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confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro
de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, abrangendo
os seguintes aspectos:
I - informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor;
II - atendimento facilitado ao consumidor; e
III - respeito ao direito de arrependimento.
Art. 2o  Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados
para oferta ou conclusão de contrato de consumo devem disponibilizar, em
local de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações:
I - nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando
houver, no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda;
II - endereço físico e eletrônico, e demais informações necessárias
para sua localização e contato;
III - características essenciais do produto ou do serviço, incluídos os
riscos à saúde e à segurança dos consumidores;
IV - discriminação, no preço, de quaisquer despesas adicionais ou
acessórias, tais como as de entrega ou seguros;
V - condições integrais da oferta, incluídas modalidades de pagamento, disponibilidade, forma e prazo da execução do serviço ou da entrega ou
disponibilização do produto; e
I - informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições
à fruição da oferta.
Art. 3o Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados
para ofertas de compras coletivas ou modalidades análogas de contratação
deverão conter, além das informações previstas no art. 2o, as seguintes:
I - quantidade mínima de consumidores para a efetivação do contrato;
II - prazo para utilização da oferta pelo consumidor; e
III - identificação do fornecedor responsável pelo sítio eletrônico e
do fornecedor do produto ou serviço ofertado, nos termos dos incisos I e
II do art. 2o.
Art. 4o Para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no
comércio eletrônico, o fornecedor deverá:
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I - apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as informações necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do consumidor,
enfatizadas as cláusulas que limitem direitos;
II - fornecer ferramentas eficazes ao consumidor para identificação
e correção imediata de erros ocorridos nas etapas anteriores à finalização
da contratação;
III - confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da oferta;
IV - disponibilizar o contrato ao consumidor em meio que permita
sua conservação e reprodução, imediatamente após a contratação;
V - manter serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico, que possibilite ao consumidor a resolução de demandas referentes
a informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento do contrato;
VI - confirmar imediatamente o recebimento das demandas do consumidor referidas no inciso, pelo mesmo meio empregado pelo consumidor; e
VII - utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e
para tratamento de dados do consumidor.
Parágrafo único. A manifestação do fornecedor às demandas previstas
no inciso V do caput será encaminhada em até cinco dias ao consumidor.
Art. 5o  O fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, os
meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento
pelo consumidor.
§ 1o O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento
pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros
meios disponibilizados.
§ 2o O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos
contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor.
§ 3o O exercício do direito de arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora do
cartão de crédito ou similar, para que:
I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor; ou
II - seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na fatura já
tenha sido realizado.
§ 4o O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação imediata
do recebimento da manifestação de arrependimento.
Art. 6o As contratações no comércio eletrônico deverão observar o
cumprimento das condições da oferta, com a entrega dos produtos e serviços
contratados, observados prazos, quantidade, qualidade e adequação.
Art. 7o A inobservância das condutas descritas neste Decreto ensejará
aplicação das sanções previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 1990.
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Art. 8o O Decreto no 5.903, de 20 de setembro de 2006, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 10. ............................................................
Parágrafo único. O disposto nos arts. 2o, 3o e 9o deste Decreto aplica-se às contratações no comércio eletrônico.” (NR)
Art. 9o  Este Decreto entra em vigor sessenta dias após a data de
sua publicação.
Brasília, 15 de março de 2013; 192º da Independência e 125º da
República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.3.2013
- Edição extra
––––– • • • • • –––––

DECRETO Nº 7.963, DE 15 DE MARÇO DE 2013
Institui o Plano Nacional de Consumo e Cidadania e cria
a Câmara Nacional das Relações de Consumo.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica instituído o Plano Nacional de Consumo e Cidadania,
com a finalidade de promover a proteção e defesa do consumidor em todo
o território nacional, por meio da integração e articulação de políticas,
programas e ações.
Parágrafo único. O Plano Nacional de Consumo e Cidadania será
executado pela União em colaboração com Estados, Distrito Federal, Municípios e com a sociedade.
Art. 2o São diretrizes do Plano Nacional de Consumo e Cidadania:
I - educação para o consumo;
II - adequada e eficaz prestação dos serviços públicos;
III - garantia do acesso do consumidor à justiça;
IV - garantia de produtos e serviços com padrões adequados de qua-
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lidade, segurança, durabilidade e desempenho;
V - fortalecimento da participação social na defesa dos consumidores;
VI - prevenção e repressão de condutas que violem direitos do consumidor; e
VII - autodeterminação, privacidade, confidencialidade e segurança
das informações e dados pessoais prestados ou coletados, inclusive por
meio eletrônico.
Art. 3o São objetivos do Plano Nacional de Consumo e Cidadania:
I - garantir o atendimento das necessidades dos consumidores;
II - assegurar o respeito à dignidade, saúde e segurança do consumidor;
III - estimular a melhoria da qualidade de produtos e serviços colocados no mercado de consumo;
IV - assegurar a prevenção e a repressão de condutas que violem
direitos do consumidor;
V - promover o acesso a padrões de produção e consumo sustentáveis; e
VI - promover a transparência e harmonia das relações de consumo.
Art. 4o São eixos de atuação do Plano Nacional de Consumo e
Cidadania:
I - prevenção e redução de conflitos;
II - regulação e fiscalização; e
III - fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Art. 5o O eixo de prevenção e redução de conflitos será composto,
dentre outras, pelas seguintes políticas e ações:
I - aprimoramento dos procedimentos de atendimento ao consumidor
no pós-venda de produtos e serviços;
II - criação de indicadores e índices de qualidade das relações de
consumo; e
III - promoção da educação para o consumo, incluída a qualificação
e capacitação profissional em defesa do consumidor.
Art. 6o O eixo regulação e fiscalização será composto, dentre outras,
pelas seguintes políticas e ações:
I - instituição de avaliação de impacto regulatório sob a perspectiva
dos direitos do consumidor;
II - promoção da inclusão, nos contratos de concessão de serviços
públicos, de mecanismos de garantia dos direitos do consumidor;
III - ampliação e aperfeiçoamento dos processos fiscalizatórios quanto
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à efetivação de direitos do consumidor;
IV - garantia de autodeterminação, privacidade, confidencialidade e
segurança das informações e dados pessoais prestados ou coletados, inclusive
por meio eletrônico;
V - garantia da efetividade da execução das multas; e
VI - implementação de outras medidas sancionatórias relativas à
regulação de serviços.
Art. 7o O eixo de fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor será composto, dentre outras, pelas seguintes políticas e ações:
I - estimulo à interiorização e ampliação do atendimento ao consumidor, por meio de parcerias com Estados e Municípios;
II - promoção da participação social junto ao Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor; e
III - fortalecimento da atuação dos Procons na proteção dos direitos
dos consumidores.
Art. 8o Dados e informações de atendimento ao consumidor registrados no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
- SINDEC, que integra os órgãos de proteção e defesa do consumidor em
todo o território nacional, subsidiarão a definição das Políticas e ações do
Plano Nacional de Consumo e Cidadania.
Parágrafo único. Compete ao Ministério da Justiça coordenar,
gerenciar e ampliar o SINDEC, garantindo o acesso às suas informações.
Art. 9o Fica criada a Câmara Nacional das Relações de Consumo,
no Conselho de Governo de que trata o art. 7º da Lei no 10.683, de 28 de
maio de 2003, com as seguintes instâncias para a gestão do Plano Nacional
de Consumo e Cidadania:
I - Conselho de Ministros; e
II - Observatório Nacional das Relações de Consumo.
Parágrafo único. O apoio administrativo necessário ao funcionamento
das instâncias instituídas no caput será prestado pelo Ministério da Justiça.
Art. 10. Compete ao Conselho de Ministros da Câmara Nacional das
Relações de Consumo do Plano Nacional de Consumo e Cidadania orientar
a formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano.
§ 1o O Conselho de Ministros do Plano Nacional de Consumo e
Cidadania será integrado por:
I - Ministro de Estado da Justiça, que o presidirá;
II - Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
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III - Ministro de Estado da Fazenda;
IV - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior; e
V - Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2o Os membros do Conselho de Ministros do Plano Nacional de
Consumo e Cidadania indicarão seus respectivos suplentes.
§ 3o Poderão ser convidados para as reuniões do Conselho de Ministros representantes de órgãos da administração pública federal, dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, e de entidades privadas.
§ 4º O Conselho de Ministros da Câmara Nacional das Relações de
Consumo do Plano Nacional de Consumo e Cidadania poderá criar comitês técnicos destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas
específicos relacionados ao Plano.
Art. 11. Compete ao Observatório Nacional das Relações de Consumo:
I - promover estudos e formular propostas para consecução dos objetivos do Plano Nacional de Consumo e Cidadania; e
II - acompanhar a execução das políticas, programas e ações do Plano
Nacional de Consumo e Cidadania.
§ 1º O Observatório Nacional das Relações de Consumo terá a seguinte estrutura:
I - Secretaria Executiva,
II - Comitê Técnico de Consumo e Regulação;
III - Comitê Técnico de Consumo e Turismo; e
IV - Comitê Técnico de Consumo e Pós-Venda.
§ 2o O Observatório Nacional das Relações de Consumo será composto por representantes dos seguintes órgãos:
I - na Secretaria-Executiva: Secretaria Nacional do Consumidor do
Ministério da Justiça;
II - no Comitê Técnico de Consumo e Regulação:
a) Ministério da Justiça, que o presidirá;
b) Ministério da Fazenda;
c) Ministério das Comunicações
d) Ministério de Minas e Energia;
e) Ministério da Saúde;
f) Secretaria de Aviação Civil;
g) Agência Nacional de Telecomunicações;
h) Agência Nacional de Energia Elétrica;
i) Agência Nacional de Saúde Suplementar;
j) Agência Nacional de Aviação Civil; e
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k) Banco Central do Brasil;
III - no Comitê Técnico de Consumo e Turismo:
a) Ministério da Justiça, que o presidirá;
b) Ministério do Turismo;
c) Secretaria de Aviação Civil;
d) Ministério da Saúde;
e) Ministério dos Transportes;
f) Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR;
g) Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica - INFRAERO;
h) Agência Nacional de Aviação Civil;
i) Agência Nacional de Vigilância Sanitária; e
j) Agência Nacional de Transportes Terrestres; e
IV - no Comitê Técnico de Consumo e Pós-Venda:
a) Ministério da Justiça, que o presidirá;
b) Ministério da Fazenda;
c) Ministério da Educação,
d) Ministério do Meio Ambiente;
e) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e
f) Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia.
§ 3o A designação do Secretário-Executivo e dos membros dos Comitês Técnicos do Observatório Nacional de Relações de Consumo será feita
pelo Ministro de Estado da Justiça, com respectivos suplentes, a partir da
indicação dos órgãos representados.
§ 4o Poderão ser convidados para participar das reuniões dos Comitês
Técnicos representantes de órgãos da administração pública federal, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, e de entidades privadas.
§ 5o Os Comitês Técnicos apresentarão à Secretaria-Executiva
relatórios periódicos com propostas, resultados de estudos e registros do
acompanhamento do Plano Nacional de Consumo e Cidadania de sua
esfera temática.
Art. 12. A participação nas instâncias colegiadas instituídas neste
Decreto será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 13. Para a execução do Plano Nacional de Consumo e Cidadania poderão ser firmados convênios, acordos de cooperação, ajustes ou
instrumentos congêneres, com órgãos e entidades da administração pública
federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com consórcios
públicos, bem como com entidades privadas, na forma da legislação pertinente.
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Art. 14. O Plano Nacional de Consumo e Cidadania será custeado
por:
I - dotações orçamentárias da União consignadas anualmente nos
orçamentos dos órgãos e entidades envolvidos no Plano, observados os
limites de movimentação, de empenho e de pagamento fixados anualmente;
II - recursos oriundos dos órgãos participantes do Plano Nacional
de Consumo e Cidadania e que não estejam consignados nos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União; e
III - outras fontes de recursos destinadas por Estados, Distrito Federal
e Municípios, bem como por outras entidades públicas.
Art. 15. O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
poderá, nos termos do § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, determinar o exercício temporário de servidores ou empregados
dos órgãos integrantes do Observatório Nacional das Relações de Consumo da administração pública federal direta e indireta para desempenho de
atividades no âmbito do Ministério da Justiça, com objetivo de auxiliar a
gestão do Plano Nacional de Consumo e Cidadania.
§ 1º A determinação de exercício temporário referido no caput observará os seguintes procedimentos:
I - requisição do Ministro de Estado da Justiça ao Ministro de Estado
ou autoridade competente de órgão integrante da Presidência da República
a que pertencer o servidor;
II - o órgão ou entidade cedente instruirá o processo de requisição no
prazo máximo de dez dias, encaminhando-o ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão; e
III - examinada a adequação da requisição ao disposto neste Decreto,
o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão editará, no
prazo de até dez dias, ato determinando o exercício temporário do servidor
requisitado.
§ 2º O prazo do exercício temporário não poderá ser superior a um
ano, admitindo-se prorrogações sucessivas, de acordo com as necessidades
do projeto.
§ 3o Os servidores de que trata o caput deverão, preferencialmente,
ser ocupantes de cargos efetivos de Especialista em Regulação de Serviços
Públicos de Telecomunicações, de Especialista em Regulação de Serviços
Públicos de Energia, de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar, e
de Especialista em Regulação de Aviação Civil, integrantes das carreiras de
que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, e de Analista em Tecnologia da Informação e de economista, do Plano Geral de Cargos do Poder
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Para visualizar o conteúdo e as atualizações
dessa Coletânea de Leis, acesse o site:
www.al.pb.gov.br, e click no link: Coletânea de Leis.
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