
Essa  é  a  versão  consolidada  ,  com  todas  as  alterações  que

ocorreram até o dia 16/07/2012.

Endereço desta legislação

LEI COMPLEMENTAR NÂº 222, DE 16 DE JANEIRO DE 2009

"INSTITUI  O  CÃ“DIGO  MUNICIPAL  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  E  DÃ  OUTRAS

PROVIDÃŠNCIAS

(Do Execu�vo Municipal)

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes legais, na forma do ar�go 88 da

Lei OrgÃ¢nica do MunicÃpio, faz saber que o Legisla�vo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

Lei:

CAPÃTULO I

DISPOSIÃ‡Ã•ES PRELIMINARES

Art. 1Âº  O presente cÃ³digo estabelece normas de proteÃ§Ã£o e defesa do consumidor no Ã¢mbito e

no interesse local do municÃpio de Passo Fundo, nos termos do art. 5Âº, inciso XXXII, art. 170, inciso V e

art. 30, I e II, da Cons�tuiÃ§Ã£o Federal.

ParÃ¡grafo Ãšnico - Sobre a matÃ©ria nÃ£o expressamente prevista neste CÃ³digo Municipal de Defesa

do Consumidor incidirÃ¡, no que couber, o CÃ³digo de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8.078, de 11

de setembro de 1990.

Art. 2Âº  A PolÃ�ca Municipal das relaÃ§Ãµes de consumo tem como princÃpios:

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

II - aÃ§Ã£o governamental no sen�do de proteger efe�vamente o consumidor;

III - harmonizaÃ§Ã£o dos interesses dos par�cipantes das relaÃ§Ãµes de consumo e compa�bilizaÃ§Ã£o

da proteÃ§Ã£o do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econÃ´mico e tecnolÃ³gico;

IV - educaÃ§Ã£o e informaÃ§Ã£o de fornecedores e consumidores, com vistas Ã  melhoria do mercado
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de consumo;

V - coibiÃ§Ã£o e repressÃ£o eficientes de todos os abusos pra�cados no mercado de consumo;

VI - racionalizaÃ§Ã£o e melhoria dos serviÃ§os pÃºblicos.

SEÃ‡ÃƒO I

DAS PRÃTICAS ABUSIVAS

Art. 3Âº  Cons�tuem prÃ¡�cas abusivas dentre outras, nas relaÃ§Ãµes de consumo:

I  -  a  exigÃªncia  de  dois  ou  mais  laudos  da  assistÃªncia  tÃ©cnica  para  a  troca  de  produto  viciado

(defeituoso);

II - a exigÃªncia de cauÃ§Ã£o para atendimento mÃ©dico-hospitalar;

III  -  a  exposiÃ§Ã£o de  informaÃ§Ãµes  e  anÃºncios  que  contrariam  as  normas do  presente  CÃ³digo

Municipal de Defesa do Consumidor, bem como de outras normas de proteÃ§Ã£o consumerista;

IV - o nÃ£o fornecimento de cÃ³pia contratual e ou seu fornecimento sem iden�ficaÃ§Ã£o dos seus

dados cons�tu�vos e assinatura das partes.

V - transferir ao consumidor o Ã´nus do custo da cobranÃ§a nos boletos bancÃ¡rios;

VI - o estabelecimento de limites quan�ta�vos na venda dos produtos ofertados.

VII - a exposiÃ§Ã£o de fotos meramente ilustra�vas em qualquer veÃculo de publicidade.

VIII - na oferta de produtos e serviÃ§os, deve constar o preÃ§o individual no anÃºncio;

IX - o corte de serviÃ§o essencial na vÃ©spera de final de semana e feriados;

X - a nÃ£o disponibilizaÃ§Ã£o de atendimento direto e pessoal ao consumidor no municÃpio;

XI - retenÃ§Ã£o do original da nota fiscal do produto na assistÃªncia tÃ©cnica;

XII - a demora superior a 5 (cinco) dias Ãºteis para a re�rada do nome dos consumidores inadimplentes

do ServiÃ§o de ProteÃ§Ã£o ao CrÃ©dito (SPC) e SERASA, apÃ³s quitaÃ§Ã£o de dÃ©bitos;

XIII  -  manter  o  nome  do  consumidor  nos  cadastros  de  restriÃ§Ã£o  ao  crÃ©dito  no  caso  de

renegociaÃ§Ã£o da dÃvida, em prazo superior a 48 (quarenta e oito horas), contadas desde a data da

assinatura pelas partes;

XIV - cobranÃ§a de consumaÃ§Ã£o mÃnima ou obrigatÃ³ria nos bares, restaurantes e casas noturnas;

XV - exigir tempo mÃnimo de abertura da conta bancÃ¡ria para a aceitaÃ§Ã£o de cheques para a compra

de produtos e serviÃ§os;

XVI - a nÃ£o afixaÃ§Ã£o em bares e restaurantes dos preÃ§os de serviÃ§os e produtos oferecidos ao

consumidor.

XVII  -  o nÃ£o fornecimento de meia-entrada para estudantes e idosos nos espetÃ¡culos artÃs�cos e

culturais;

XVIII - a oferta publicitÃ¡ria que nÃ£o informa sobre o prazo para entrega de mercadorias;

XIX - o nÃ£o recebimento de cartÃ£o de crÃ©dito como pagamento Ã  vista;

XX - oferecer balas ou outros produtos para complementar o troco;

XXI - cobranÃ§a de taxa de Abertura de CrÃ©dito (TAC) e Taxa de AntecipaÃ§Ã£o de QuitaÃ§Ã£o em
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contratos de emprÃ©s�mos;

XXII - prazo de 7 (sete)dias, a ser contado da entrega efe�va do bem para exercer a faculdade de troca do

produto adquirido no estabelecimento, por outro do mesmo valor ou trocÃ¡-lo por outro produto de

maior valor econÃ´mico pagando-se a diferenÃ§a;

XXIII - cobranÃ§a de ponto extra, pelas operadoras de TV a Cabo;

XXIV - proÃbe a venda a prazo pelo preÃ§o a vista;

XXV - recusa da concessÃ£o de desconto sobre os juros caso o consumidor queira antecipar uma ou mais

parcelas de produtos financiados.

XXVI - eximir de responsabilidade o Fornecedor nos casos de furto ou qualquer dano constatado nos veÃ-

culos estacionados em Ã¡reas preservadas para este fim, em seu estabelecimento.

SEÃ‡ÃƒO II

DAS CLÃUSULAS ABUSIVAS

Art. 4Âº  SÃ£o consideradas abusivas, dentre outras, as seguintes clÃ¡usulas contratuais:

I  -  elejam foro para dirimir  conflitos  decorrentes  das  relaÃ§Ãµes de consumo diverso daquele onde

reside o consumidor;

II  -  estabeleÃ§am  prazos  de  carÃªncia  na  prestaÃ§Ã£o  ou  fornecimento  de  serviÃ§os  em  caso  de

impontualidade das prestaÃ§Ãµes ou mensalidades.

III - imponham em caso de impontualidade, a interrupÃ§Ã£o de serviÃ§o essencial, sem aviso prÃ©vio,

com prazo inferior a 15 (quinze dias);

IV - nÃ£o estabeleÃ§am integralmente os direitos do consumidor a par�r da purgaÃ§Ã£o da mora;

V - impeÃ§am o consumidor de se beneficiar do evento do termo de garan�a contratual que lhe seja

mais favorÃ¡vel;

VI  -  estabeleÃ§am  a  perda  total  ou  desproporcional  das  prestaÃ§Ãµes  pagas  pelo  consumidor,  em

benefÃcio  do  credor,  que,  em razÃ£o  de desistÃªncia  ou inadimplemento,  pleitear  a  resiliÃ§Ã£o ou

resoluÃ§Ã£o do contrato, ressalvada a cobranÃ§a judicial de perdas e danos comprovadamente sofridos;

VII - estabeleÃ§am cumula�vamente a comissÃ£o de permanÃªncia e correÃ§Ã£o monetÃ¡ria;

VIII  -  atribuam  ao  fornecedor  o  poder  de  escolha  entre  mÃºl�plos  Ãndices  de  reajuste,  entre  os

admi�dos legalmente;

IX - permitam ao fornecedor emi�r tÃtulos de crÃ©dito em branco ou livremente circulÃ¡veis por meio

de endosso na apresentaÃ§Ã£o de toda e qualquer obrigaÃ§Ã£o assumida pelo consumidor;

X - imponham limite ao tempo de internaÃ§Ã£o hospitalar que nÃ£o prescrito pelo mÃ©dico;

XI  -  determinem  aumento  de  prestaÃ§Ã£o  nos  contratos  de  plano  e  seguros  de  saÃºde  firmados

anteriormente a Lei 9.656/1998 por mudanÃ§a de faixas etÃ¡rias sem previsÃ£o expressa e definida;

XII - permitam ao fornecedor de serviÃ§o essencial (Ã¡gua, energia elÃ©trica, telefonia) incluir na conta

sem autorizaÃ§Ã£o expressa do consumidor a cobranÃ§a de outro serviÃ§o. Excetuando-se os casos em

que a prestadora do serviÃ§o essencial informe e disponibilize gratuitamente ao consumidor a opÃ§Ã£o

de bloqueio prÃ©vio na cobranÃ§a ou u�lizaÃ§Ã£o dos serviÃ§os de valor adicionÃ¡vel;

XIII - estabeleÃ§am prazos de carÃªncia para cancelamento de cartÃ£o de crÃ©dito;

XIV - nos contratos de fidelidade, havendo mo�vo justo o consumidor poderÃ¡ rescindi-lo sem prazo de

carÃªncia e pagamento de multa;
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XV  -  imponham  pagamento  antecipado  referente  a  perÃodos  superiores  hÃ¡  30  (trinta)  dias  pela

prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os educacionais ou similares;

XVI  -  estabeleÃ§am  nos  contratos  de  prestaÃ§Ã£o  de  serviÃ§os  educacionais,  a  vinculaÃ§Ã£o  a

aquisiÃ§Ã£o de outros produtos ou serviÃ§os;

XVII  -  estabeleÃ§am  que  o  consumidor  reconheÃ§a  que  o  contrato  acompanhado  do  extrato

demonstra�vo da conta-corrente bancÃ¡ria cons�tuem tÃtulo execu�vo extra-judicial, para os fins do art.

585, inciso II, do CÃ³digo de Processo Civil;

XVIII - es�pulem o reconhecimento pelo consumidor, de que os valores lanÃ§ados no extrato da conta

corrente ou na fatura do cartÃ£o de crÃ©dito cons�tuem dÃvida lÃquida certa e exigÃvel;

XIX - estabeleÃ§am a cobranÃ§a de juros capitalizÃ¡vel mensalmente;

XX  -  imponham  em  contratos  de  consÃ³rcio  o  pagamento  de  percentual  a  tÃtulo  de  taxa  de

administraÃ§Ã£o futura, pelos consorciados desistentes ou excluÃdos;

XXI  -  estabeleÃ§am,  nos  contratos  de  prestaÃ§Ã£o  de  serviÃ§os  educacionais  e  similares,  multa

moratÃ³ria superior a 2% (dois por cento);

XXII - exijam a assinatura de duplicatas, letras de cÃ¢mbio, notas promissÃ³rias ou quaisquer outros tÃ-

tulos de crÃ©dito em branco;

XXIII - subtraiam ao consumidor, nos contratos de seguro, o recebimento de valor inferior ao contrato na

apÃ³lice;

XXIV  -  prevejam  em  contatos  de  arrendamento  mercan�l  (leasing)  a  exigÃªncia,  a  tÃtulo  de

indenizaÃ§Ã£o, do pagamento das parcelas vincendas, no caso de res�tuiÃ§Ã£o do bem;

XXV -  estabeleÃ§am, em  contrato de  arrendamento mercan�l  (leasing),  a  exigÃªncia  do  pagamento

antecipado  do  Valor  Residual  Garan�do  (VRG),  sem  previsÃ£o  de  devoluÃ§Ã£o  desse  montante,

corrigido monetariamente, se nÃ£o exercido a opÃ§Ã£o de compra do bem;

XXVI - es�pulem presunÃ§Ã£o de conhecimento por parte do consumidor de fatos novos nÃ£o previstos

em contrato;

XXVII - estabeleÃ§am restriÃ§Ãµes ao direito do consumidor de ques�onar nas esferas administra�va e

judicial possÃveis lesÃµes de correntes de contrato por ele assinado;

XXVIII  -  imponham a perda de  parte  significa�va das prestaÃ§Ãµes jÃ¡  quitadas  em situaÃ§Ãµes  de

venda  a  crÃ©dito,  em caso  de  desistÃªncia  por  justa  causa ou impossibilidade de  cumprimento  da

obrigaÃ§Ã£o pelo consumidor;

XXIX - estabeleÃ§am cumulaÃ§Ã£o de multa rescisÃ³ria e perda do valor das arras;

XXX - es�pulem a u�lizaÃ§Ã£o expressa ou nÃ£o, de juros capitalizados nos contratos civis;

XXXI  -  autorizem,  em  virtude  de  inadimplemento,  o  nÃ£o  fornecimento  ao  consumidor  de

informaÃ§Ãµes de posse do fornecedor, tais como: histÃ³rico escolar, registros mÃ©dicos, e demais do

gÃªnero;

XXXII - autorizem o envio do nome do consumidor e/ou seus garantes a cadastros de consumidores (SPC,

SERASA, etc.), enquanto houver discussÃ£o em juÃzo rela�vo Ã  relaÃ§Ã£o de consumo;

XXXIII  -  considerem, nos contratos bancÃ¡rios, financeiros e de cartÃµes de crÃ©dito, o silÃªncio do

consumidor,  pessoa  fÃsica,  como  aceitaÃ§Ã£o  tÃ¡cita  dos  valores  cobrados,  das  informaÃ§Ãµes

prestadas nos extratos ou aceitaÃ§Ã£o de modificaÃ§Ãµes de Ãndices ou de quaisquer alteraÃ§Ãµes

contratuais;

XXXIV  -  permitam  Ã   ins�tuiÃ§Ã£o  bancÃ¡ria  re�rar  da  conta  corrente  do  consumidor  ou  cobrar

res�tuiÃ§Ã£o deste dos valores usados por terceiros, que de forma ilÃcita estejam de posse de seus
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cartÃµes bancÃ¡rios ou cheques, apÃ³s comunicaÃ§Ã£o de rouba, furto ou desaparecimento suspeito ou

requisiÃ§Ã£o de bloqueio ou final de conta;

XXXV  -  excluam,  nos  contratos  de  seguro  de  vida,  a  cobertura  de  evento  decorrente  de  doenÃ§a

preexistente, salvo as hipÃ³teses em que a seguradora comprove que o consumidor �nha conhecimento

da referida doenÃ§a Ã  Ã©poca da contrataÃ§Ã£o;

XXXVI - limitem temporalmente, nos contratos de seguro de responsabilidade civil, a cobertura apenas

Ã s reclamaÃ§Ãµes realizadas durante a vigÃªncia do contrato, e nÃ£o ao evento ou sinistro ocorrido

durante a vigÃªncia;

XXXVII - prevejam, nos contratos de seguro de automÃ³vel, o ressarcimento pelo valor de mercado, se

inferior ao previsto no contrato;

XXXVIII - impeÃ§am o consumidor de acionar, em caso de erro mÃ©dico, diretamente a operadora ou

coopera�va que organiza ou administra o plano privado de assistÃªncia Ã  saÃºde;

XXXIX  -  estabeleÃ§am, no contrato de  venda e  compra  de imÃ³vel,  a  incidÃªncia  de  juros antes  da

entrega das chaves;

XL - prevejam, no contrato de promessa de venda e compra de imÃ³vel, que o adquirente autorize ao

incorporador alienante cons�tuir hipoteca do terreno e de suas acessÃµes (unidade construÃda) para

garan�r dÃvida da empresa incorporadora, realizada para financiamento de obras;

XLI - vedem, nos serviÃ§os educacionais, em face de desistÃªncia pelo consumidor, a res�tuiÃ§Ã£o de

valor a tÃtulo de pagamento antecipado de mensalidade;

XLII - autorizem o envio do nome do consumidor e/ou seus garantes, a banco de dados e cadastros de

consumidores, sem comprovada no�ficaÃ§Ã£o prÃ©via;

XLIII - imponham ao consumidor, nos contratos de adesÃ£o, a obrigaÃ§Ã£o de manifestar-se contra a

transferÃªncia, onerosa ou nÃ£o, para terceiros, dos dados cadastrais confiados ao fornecedor;

XLIV - autorizem o fornecedor a inves�gar a vida privada do consumidor;

XLV - prescrevam, em contrato de plano de saÃºde ou seguro-saÃºde, a nÃ£o cobertura de doenÃ§as de

no�ficaÃ§Ã£o compulsÃ³ria;

XLVI - a interrupÃ§Ã£o da internaÃ§Ã£o hospitalar em leito clÃnico, cirÃºrgico ou em centro de terapia

intensivo ou similar, por mo�vos alheios Ã s prescriÃ§Ãµes mÃ©dicas.

CAPÃTULO II

DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 5Âº  O Sistema Municipal de Defesa do Consumidor de Passo Fundo - SMDC/PF Ã© cons�tuÃdo

pelos seguintes Ã³rgÃ£os:

I - a Coordenadoria do Programa Municipal de ProteÃ§Ã£o e Defesa do Consumidor PROCON/PF;

II - o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDEC/PF;

III - o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor - FMDDC/PF;

IV - os demais Ã³rgÃ£os pÃºblicos municipais ou privados que atuem na defesa e representaÃ§Ã£o dos

consumidores, bem como as ins�tuiÃ§Ãµes de ensino superior que desenvolverem pesquisas e estudos

relacionados aos direitos do consumidor.

SEÃ‡ÃƒO I

DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/PF
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Art. 6Âº  A  Coordenadoria  do  Programa Municipal  de  Defesa  do  Consumidor  -  PROCON/PF  Ã©  o

Ã³rgÃ£o de coordenaÃ§Ã£o polÃ�ca do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor de Passo Fundo -

SMDC/PF, com as seguintes atribuiÃ§Ãµes:

I  -  planejar,  elaborar,  propor,  coordenar e executar  a  polÃ�ca municipal de proteÃ§Ã£o e defesa do

consumidor, com a aquiescÃªncia do CONDEC/PF;

II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denÃºncias apresentadas por en�dades representa�vas

dos consumidores ou pessoas jurÃdicas de direito pÃºblico ou privado ou por consumidores individuais;

III - prestar aos consumidores orientaÃ§Ã£o permanente sobre seus direitos e garan�as;

IV  -  informar,  conscien�zar  e  mo�var  o  consumidor,  por  intermÃ©dio  dos  diferentes  meios  de

comunicaÃ§Ã£o;

V - solicitar Ã  polÃcia judiciÃ¡ria a instauraÃ§Ã£o de inquÃ©rito para apuraÃ§Ã£o de delito contra o

consumidor, nos termos da legislaÃ§Ã£o vigente;

VI - representar ao MinistÃ©rio PÃºblico competente, para fins de adoÃ§Ã£o de medidas processuais,

penais, e civis e a Defensoria PÃºblica, no Ã¢mbito, respec�vamente, de suas atribuiÃ§Ãµes;

VII  -  levar  ao conhecimento dos Ã³rgÃ£os competentes as infraÃ§Ãµes de ordem administra�va que

violarem os interesses difusos, cole�vos ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de Ã³rgÃ£o e en�dades da UniÃ£o, dos Estados, do Distrito Federal e de outros

MunicÃpios, bem como auxiliar na fiscalizaÃ§Ã£o de preÃ§os, abastecimento, quan�dade e seguranÃ§a

de produtos e serviÃ§os;

IX - incen�var, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais,  a formaÃ§Ã£o, pelos

cidadÃ£os, de en�dades que tenha por obje�vo a defesa dos direitos dos consumidores;

X - funcionar, no processo administra�vo, como instÃ¢ncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, no Ã¢mbito de

sua competÃªncia, dentro das regras fixadas na Lei 8.078, de 1990, pela legislaÃ§Ã£o complementar e

por esta Lei;

XI - fiscalizar e aplicar as sanÃ§Ãµes administra�vas previstas na Lei 8.078, de 1990, e em outras normas

per�nentes Ã  defesa do consumidor;

XII - solicitar o concurso de Ã³rgÃ£os e en�dades de notÃ³ria especializaÃ§Ã£o tÃ©cnico-cientÃfica para

a consecuÃ§Ã£o de seus obje�vos;

XIII - convencionar com fornecedores de produtos e prestadores de serviÃ§o, ou com suas en�dades

representa�vas, a adoÃ§Ã£o de normas cole�vas de consumo;

XIV - realizar mediaÃ§Ã£o individual ou cole�va de conflitos de consumo;

XV - realizar estudos e pesquisas sobre mercados consumidores;

XVI - manter o cadastro de en�dades par�cipantes do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor;

XVII - desenvolver outras a�vidades compatÃveis com suas finalidades;

XVIII - celebrar convÃªnios, acordos e pactos de colaboraÃ§Ã£o com os demais Ã³rgÃ£os e en�dades de

proteÃ§Ã£o  de  defesa  do  consumidor  apÃ³s  aprovaÃ§Ã£o  pelo  Conselho  Municipal  de  Defesa  do

Consumidor sujeitando-se Ã  anÃ¡lise do Poder Execu�vo.

Art. 7Âº  Cabe  Ã   Coordenadoria  do  Programa  Municipal  de  Defesa  do  Consumidor  PROCON/PF

celebrar compromissos de ajustamento de conduta Ã s exigÃªncias legais,  nos termos do Â§ 6Âº do

ar�go 5Âº da Lei nÂº 7.347/85, na Ã³rbita de sua respec�va competÃªncia.

Â§ 1Âº A qualquer tempo, o Ã³rgÃ£o subscritor poderÃ¡, diante de novas informaÃ§Ãµes ou se assim as

circunstÃ¢ncias  exigirem,  re�ficar  ou  complementar  o  acordo  firmado,  determinando  outras
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providÃªncias que se fizerem necessÃ¡rias, sob pena de invalidade imediata do ato, dando-se seguimento

ao procedimento administra�vo eventualmente arquivado.

Â§ 2Âº O compromisso de ajustamento de conduta conterÃ¡,  entre outras,  clÃ¡usulas que es�pulem

condiÃ§Ãµes sobre:

I - obrigaÃ§Ã£o do fornecedor de adequar sua conduta Ã s exigÃªncias legais, no prazo ajustado;

II  -  pena  pecuniÃ¡ria,  diÃ¡ria,  pelo  descumprimento  ajustado,  levando-se  em  conta  os  seguintes

critÃ©rios:

a) o valor global da operaÃ§Ã£o inves�gada;

b) o valor do produto do serviÃ§o em questÃ£o;

c) os antecedentes do infrator;

d) a situaÃ§Ã£o econÃ´mica do infrator.

III  -  ressarcimento  das  despesas  de  inves�gaÃ§Ã£o  da  infraÃ§Ã£o  e  instruÃ§Ã£o  do  procedimento

administra�vo.

Â§ 3Âº A celebraÃ§Ã£o de compromisso de ajustamento de conduta suspenderÃ¡ o curso do processo

administra�vo, se instaurado, que somente serÃ¡ arquivado apÃ³s todas as condiÃ§Ãµes estabelecidas

no respec�vo termo.

Art. 8Âº  O Programa Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON/PF serÃ¡ coordenado por um

profissional graduado em nÃvel superior,  nomeado pelo Prefeito Municipal em cargo em comissÃ£o,

(Regimento Interno aprovado pelo Decreto nÂº 128/2012)

Â§ 1Âº Os Auxiliares Administra�vos do PROCON/PF serÃ£o indicados pelo Prefeito Municipal dentre os

funcionÃ¡rios  pÃºblicos  municipais,  subs�tuÃveis  a  qualquer  tempo,  e  terÃ£o  suas  funÃ§Ãµes

discriminadas no respec�vo Regimento Interno, podendo ser auxiliados por estagiÃ¡rios.

Â§ 2Âº A Procuradoria Geral do MunicÃpio prestarÃ¡ assessoramento jurÃdico ao PROCON/PF.

Â§ 3Âº A Secretaria de FinanÃ§as atuarÃ¡ na fiscalizaÃ§Ã£o dos direitos e interesses do consumidor

junto ao PROCON/PF, enquanto nÃ£o se cons�tuir um quadro prÃ³prio.

Â§  4Âº  O  Poder  Execu�vo  elaborarÃ¡  o  Regimento  Interno  do  PROCON/PF,  estabelecendo  o  seu

funcionamento interno, com o referendo do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor.

SEÃ‡ÃƒO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDEC/PF

Art. 9Âº  O  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Consumidor  -  CONDEC/PF,  Ã³rgÃ£o  central  de

orientaÃ§Ã£o do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, cons�tuÃdo pelos seguintes Ã³rgÃ£os e

en�dades.

I - pelo Coordenador do PROCON/PF;

II - por 1 (um) representante da Secretaria Municipal de SaÃºde;

III - por 1 (um) representante da Secretaria Municipal da EducaÃ§Ã£o;

IV - por 1 (um) representante da Procuradoria Geral do MunicÃpio;

V - por 1 (um) representante da Universidade de Passo Fundo - UPF;

VI - por 1 (um) representante da Defensoria PÃºblica do Estado;

VII - por 1 (um) representante do Sindicato do ComÃ©rcio Varejista de Passo Fundo - SINCOMÃ‰RCIO

VIII - por 1 (um) representante da CÃ¢mara de Diretores Lojistas de Passo Fundo - CDL;
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IX - por 2 (dois) representantes de en�dades civis de defesa do consumidor, com sede em Passo Fundo e

reconhecidas pelo MunicÃpio;

X - por 2 (dois) representantes de en�dades sindicais de trabalhadores de Passo Fundo, reconhecidas

pelo MunicÃpio;

XI - por 2 (dois) representantes da UniÃ£o de AssociaÃ§Ã£o de Moradores de Passo Fundo - UAMPAF;

XII - por 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

Â§ 1Âº O Presidente da CONDEC/PF serÃ¡ escolhido dentre os seus integrantes em assemblÃ©ia geral

convocada para este fim.

Â§ 2Âº Os membros do CONDEC/PF serÃ£o indicados pelos Ã³rgÃ£os e pelas en�dades representadas,

de  acordo  com  seus  respec�vos  estatutos,  podendo  ser  subs�tuÃdos  a  qualquer  tempo,  e  serÃ£o

inves�dos nas funÃ§Ãµes de Conselheiro por nomeaÃ§Ã£o do Prefeito Municipal.

Â§ 3Âº Cada Ã³rgÃ£o ou en�dade indicarÃ¡ um Conselheiro Titular e uma Suplente, que o subs�tuirÃ¡

nos seus impedimentos.

Â§ 4Âº O mandato de Conselheiro serÃ¡ de 2 (dois) anos, renovÃ¡vel por igual perÃodo.

Â§ 5Âº O cargo de Conselheiro do CONDEC/PF nÃ£o serÃ¡ remunerado, sendo considerados de relevante

interesse pÃºblico os serviÃ§os prestados nessa qualidade.

Art. 10  SerÃ£o convidados para par�cipar das reuniÃµes do CONDEC/PF os representantes do Poder

Legisla�vo Municipal,  do Poder JudiciÃ¡rio e de outros Ã³rgÃ£os pÃºblicos e en�dades privadas,  que

atuem no MunicÃpio na defesa dos interesses do consumidor.

Art. 11  As  reuniÃµes  ordinÃ¡rias  do  CONDEC/PF  serÃ£o  pÃºblicas  em  periodicidade  definida  no

Regimento Interno.

Â§ 1Âº O Presidente do Conselho convocarÃ¡ os conselheiros para reuniÃµes extraordinÃ¡rias, de ofÃcio

ou a requerimento de 1/3 dos conselheiros.

Â§  2Âº  As  sessÃµes  plenÃ¡rias  instalar-se-Ã£o  com  a  maioria  absoluta  de  seus  membros,  que

deliberarÃ£o pela maioria dos votos dos presentes.

Â§ 3Âº Ocorrendo falta de quorum mÃnimo para instalaÃ§Ã£o do plenÃ¡rio, automa�camente serÃ¡

convocada nova reuniÃ£o, que acontecerÃ¡ apÃ³s 48 (quarenta e oito) horas com qualquer nÃºmero de

par�cipantes.

Â§  4Âº  SerÃ¡  dispensado  do  CONDEC/PF  o  Conselheiro  que,  sem  mo�vo  jus�ficado,  deixar  de

comparecer a 3 (trÃªs) reuniÃµes consecu�vas ou a 6 (seis) alternadas, no perÃodo de 1 (um) ano.

Art. 12  SÃ£o atribuiÃ§Ãµes do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDEC/PF:

I - aprovar a PolÃ�ca Municipal de RelaÃ§Ã£o de Consumo;

II - atuar no controle da PolÃ�ca Municipal de Defesa do Consumidor;

III - estabelecer ro�nas que visem Ã  melhoria da qualidade e a integraÃ§Ã£o das aÃ§Ãµes e serviÃ§os,

prestados pelos Ã³rgÃ£os pÃºblicos e privados na defesa do consumidor;

IV - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboraÃ§Ã£o de projetos e programas de proteÃ§Ã£o

e defesa do consumidor;

V  -  aprovar  o  plano  de  aplicaÃ§Ã£o  dos  recursos  do  Fundo  Municipal  de  Defesa  dos  Direitos  do

Consumidor,  zelando  para  que os  mesmos sejam  aplicados  na consecuÃ§Ã£o das  metas  e  aÃ§Ãµes

previstas na legislaÃ§Ã£o especÃfica;

VI - apreciar os projetos que visem a reparaÃ§Ã£o de danos causados aos consumidores;
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VII - elaborar o seu regimento interno;

VIII - desenvolver outras a�vidades compatÃveis com suas finalidades.

SEÃ‡ÃƒO III

DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FMDDC/PF

Art. 13  O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor - FMDDC/PF, dotado de autonomia

administra�va e financeira e des�nado ao custeio ou financiamento das aÃ§Ãµes referentes Ã  PolÃ�ca

Municipal das RelaÃ§Ãµes de Consumo.

ParÃ¡grafo Ãšnico - O FMDDC/PF serÃ¡ operacionalizado pela Secretaria de FinanÃ§as, conforme o plano

de aplicaÃ§Ã£o aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do Consumidor.

Art. 14  Cons�tuem recursos financeiros do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor -

FMDDC/PF:

I - as parcelas dos valores arrecadados em decorrÃªncia da aplicaÃ§Ã£o das multas previstas no ar�go

57, da Lei Federal nÂº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

II - as dotaÃ§Ãµes orÃ§amentÃ¡rias anuais e crÃ©ditos adicionais que lhes sejam des�nados;

III  -  o produto das indenizaÃ§Ãµes e multas oriundas de condenaÃ§Ãµes judiciais  em aÃ§Ãµes  civis

pÃºblicas  e  em aÃ§Ãµes  cole�vas  referentes Ã  relaÃ§Ã£o de consumo,  previstas  pela  legislaÃ§Ã£o

federal;

IV  -  os  recursos  oriundos  da  cobranÃ§a  de taxas  ou  custas  que forem  criadas  em  decorrÃªncia  da

prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os, pelo municÃpio, na Ã¡rea de defesa do consumidor;

V  -  recursos  advindos  da  assinatura  de  convÃªnios  firmados  com  Ã³rgÃ£os  e  en�dades  de  direito

pÃºblico ou privado, nacionais ou internacionais;

VI - transferÃªncias dos fundos congÃªneres de Ã¢mbito federal e estadual;

VII - recursos originÃ¡rios de contribuiÃ§Ãµes, dona�vos e legados de pessoas fÃsicas e jurÃdicas, de

direito pÃºblico ou privado, nacionais ou internacionais;

VIII  -  saldos  de  exercÃcios  anteriores  e  recursos  provindos  de  outras  fontes  que lhe  venham  a  ser

concedidos.

ParÃ¡grafo Ãšnico - Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor -

FMDDC/PF serÃ£o aplicados:

I - na modernizaÃ§Ã£o administra�va dos Ã³rgÃ£os pÃºblicos responsÃ¡veis pela execuÃ§Ã£o da PolÃ-

�ca Municipal das RelaÃ§Ãµes de Consumo;

II  -  na  promoÃ§Ã£o de  eventos  culturais  e  educa�vos  e  na  ediÃ§Ã£o e  distribuiÃ§Ã£o de material

informa�vo,  visando  propagar  aos  consumidores,  seus  direitos  e  deveres,  bem  como  es�mular  a

criaÃ§Ã£o e o desenvolvimento de en�dades civis de defesa do consumidor;

III - no atendimento de despesas processuais rela�vas Ã s aÃ§Ãµes civis pÃºblicas ou cole�vas, propostas

por inicia�va ou com o incen�vo do SMDC/PF, que tenham por obje�vo reprimir infraÃ§Ãµes Ã  ordem

econÃ´mica prejudiciais aos direitos difusos e cole�vos dos consumidores;

IV - na reparaÃ§Ã£o de danos eventualmente cobrados do Poder PÃºblico Municipal;

V - a�vidades e projetos des�nados Ã  defesa do consumidor.

CAPÃTULO III

DAS SANÃ‡Ã•ES ADMINISTRATIVAS
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Art. 15  Nos  casos  de  infraÃ§Ã£o  a  este  CÃ³digo  Municipal  de  Defesa  do  Consumidor  ficarÃ¡  o

fornecedor sujeito Ã s  seguintes espÃ©cies de sanÃ§Ãµes administra�vas, sendo o procedimento do

processo administra�vo regido pelos arts. 33 e seguintes do decreto nÂº 2.181 de 20 de marÃ§o de

1997:

I - multa;

II - apreensÃ£o do produto;

III - inu�lizaÃ§Ã£o do produto;

IV - cassaÃ§Ã£o do registro do produto junto ao Ã³rgÃ£o competente;

V - proibiÃ§Ã£o de fabricaÃ§Ã£o do produto;

VI - suspensÃ£o de fornecimento de produtos ou serviÃ§os;

VII - suspensÃ£o temporÃ¡ria da a�vidade;

VIII - revogaÃ§Ã£o de concessÃ£o ou permissÃ£o de uso;

IX - cassaÃ§Ã£o de licenÃ§a do estabelecimento ou de a�vidade;

X - interdiÃ§Ã£o, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de a�vidade;

XI - intervenÃ§Ã£o administra�va;

XII - imposiÃ§Ã£o de contrapropaganda.

Art. 16  A pena de multa nas infraÃ§Ãµes ao CÃ³digo de Defesa do Consumidor serÃ¡ graduada dentro

dos limites legais de 200 (duzentas) a 3.000.000 (trÃªs milhÃµes) de UFMS, de acordo com a gravidade

da infraÃ§Ã£o, a vantagem auferida e a condiÃ§Ã£o econÃ´mica do infrator.

Â§ 1Âº Quanto Ã  gravidade, as prÃ¡�cas infra�vas serÃ£o classificadas em:

I - leves: aquelas em que forem verificadas circunstÃ¢ncias atenuantes;

II - graves: aquelas em que forem verificadas circunstÃ¢ncias agravantes.

Â§ 2Âº Para a imposiÃ§Ã£o de pena e sua graduaÃ§Ã£o, serÃ£o considerados:

I - as circunstÃ¢ncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator.

Â§ 3Âº Consideram-se circunstÃ¢ncias atenuantes:

I - a aÃ§Ã£o do infrator nÃ£o ter sido fundamental para a consecuÃ§Ã£o do fato;

II - ser o infrator primÃ¡rio;

III - ter o infrator adotado as providÃªncias per�nentes para minimizar ou, de imediato, reparar os efeitos

do ato lesivo.

Â§ 4Âº Consideram-se circunstÃ¢ncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, come�do a prÃ¡�ca infra�va para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prÃ¡�ca infra�va conseqÃ¼Ãªncias danosas Ã  saÃºde ou Ã  seguranÃ§a do consumidor;

Lei Complementar 222 Passo Fundo https://www.leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passo-fundo/lei-complement...

10 de 17 16/07/2014 15:46



IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providÃªncias para evitar ou mi�gar

suas conseqÃ¼Ãªncias;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prÃ¡�ca infra�va dano cole�vo ou ter carÃ¡ter repe��vo;

VII - ter a prÃ¡�ca infra�va ocorrido em detrimento de menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta)

anos ou de pessoas portadoras de deficiÃªncia fÃsica, mental ou sensorial, interditadas ou nÃ£o;

VIII - dissimular-se a natureza ilÃcita do ato ou a�vidade;

IX  -  ser  a  conduta  infra�va  pra�cada  aproveitando-se  o  infrator  de  grave  crise  econÃ´mica  ou  da

condiÃ§Ã£o cultural, social ou econÃ´mica da vÃ�ma, ou ainda, por ocasiÃ£o de calamidade.

Â§ 5Âº Considera-se reincidÃªncia a repe�Ã§Ã£o de prÃ¡�ca infra�va, de qualquer natureza, Ã s normas

de defesa do consumidor, punida por decisÃ£o administra�va irrecorrÃvel.

Â§ 6Âº Com relaÃ§Ã£o Ã  vantagem auferida, serÃ£o consideradas cinco situaÃ§Ãµes:

I  -  ausÃªncia  de  vantagem:  quando  a  prÃ¡�ca  infra�va  Ã  s  normas  de  proteÃ§Ã£o  e  defesa  do

consumidor nÃ£o gerar proveito econÃ´mico, ou que possa ser traduzido economicamente, nem dano de

ordem moral, de forma direta, indireta ou potencial;

II  -  vantagem de carÃ¡ter difuso: quando a prÃ¡�ca infra�va Ã s normas de proteÃ§Ã£o e defesa do

consumidor  gerar,  de  forma  direta,  indireta  ou  potencial,  proveito  econÃ´mico,  ou  que  possa  ser

traduzido economicamente, ou dano de ordem moral, ofendendo direitos ou interesses difusos, assim

entendidos os transindividuais, de natureza indivisÃvel, de que sejam �tulares pessoas indeterminadas e

ligadas por circunstÃ¢ncias de fato.

III - vantagem de carÃ¡ter individual: quando a prÃ¡�ca infra�va Ã s normas de proteÃ§Ã£o e defesa do

consumidor  gerar,  de  forma  direta,  indireta  ou  potencial,  proveito  econÃ´mico,  ou  que  possa  ser

traduzido  economicamente,  ou  dano  de  ordem  moral,  em  relaÃ§Ã£o  a  pessoa  fÃsica  ou  jurÃdica

individualmente considerada.

IV - vantagem de carÃ¡ter cole�vo: quando a prÃ¡�ca infra�va Ã s normas de proteÃ§Ã£o e defesa do

consumidor  gerar,  de  forma  direta,  indireta  ou  potencial,  proveito  econÃ´mico,  ou  que  possa  ser

traduzido economicamente, ou dano de ordem moral, ofendendo direitos ou interesses cole�vos, assim

entendidos os transindividuais, de natureza indivisÃvel, de que seja �tular grupo, categoria ou classe de

pessoas ligadas entre si ou com o infrator por relaÃ§Ã£o jurÃdica.

V - vantagem de carÃ¡ter individual ou cole�vo de valor significa�vo ao consumidor: quando a prÃ¡�ca

infra�va Ã s normas de proteÃ§Ã£o e defesa do consumidor ofendendo direitos ou interesses individuais

ou cole�vos, gerar, de forma direta, indireta ou potencial, prejuÃzo econÃ´mico de valor significa�vo, ou

que possa ser traduzido economicamente, ao consumidor.

Â§ 7Âº A condiÃ§Ã£o econÃ´mica do infrator serÃ¡ auferida por meio de sua receita mensal mÃ©dia e

que serÃ¡ calculada considerando-se os trÃªs meses imediatamente anteriores ao mÃªs da infraÃ§Ã£o,

cujos valores deverÃ£o ser fornecidos pelo infrator ao agente fiscal no momento da atuaÃ§Ã£o, e na

impossibilidade, serÃ¡ o autuado no�ficado a apresentar, no prazo de atÃ© 10 (dez) dias, a contar do

recebimento da no�ficaÃ§Ã£o, atravÃ©s de documento idÃ´neo, a informaÃ§Ã£o requerida.

Â§ 8Âº Tratando-se de processo administra�vo iniciado por reclamaÃ§Ã£o ou por  ato da autoridade

competente, deverÃ¡ o denunciado apresentar, juntamente com a impugnaÃ§Ã£o, os valores referidos

no parÃ¡grafo primeiro deste ar�go.

Â§  9Âº  Quando  nÃ£o  prestadas  as  informaÃ§Ãµes,  a  receita  mensal  mÃ©dia  serÃ¡  es�mada  ou

arbitrada, pela autoridade competente, sendo o fornecedor no�ficado, para que, querendo, impugne os

valores no prazo de 10 (dez) dias, com documentos idÃ´neos, a contar da no�ficaÃ§Ã£o.

Â§ 10 A receita a ser considerada serÃ¡ a referente a do estabelecimento onde ocorrer a infraÃ§Ã£o,

salvo nos casos de infraÃ§Ãµes que a�njam outros estabelecimentos do mesmo �tular, caso em que suas
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receitas tambÃ©m deverÃ£o ser computadas.

Art. 17  A  dosimetria  da pena de  multa  serÃ¡  feita  em duas etapas:  primeiramente serÃ¡  fixada a

pena-base dentre os seus limites mÃnimo e mÃ¡ximo previstos para a situaÃ§Ã£o e, apÃ³s, adiÃ§Ã£o ou

subtraÃ§Ã£o dos montantes referentes Ã s circunstÃ¢ncias agravantes e atenuantes.

Â§ 1Âº A pena aplicada, apÃ³s a consideraÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias atenuantes e agravantes, nÃ£o

poderÃ¡ ultrapassar os limites mÃnimos e mÃ¡ximos previstos para cada situaÃ§Ã£o.

Â§ 2Âº A base de cÃ¡lculo para o cÃ´mputo das circunstÃ¢ncias agravantes e atenuantes serÃ¡ sempre a

pena-base fixada.

Art. 18  Em funÃ§Ã£o da natureza da infraÃ§Ã£o, vantagem auferida e condiÃ§Ã£o econÃ´mica do

infrator,  os  limites  mÃnimo  e  mÃ¡ximo  para  a  pena  serÃ£o  calculados  em  UFM  (Unidade  Fiscal

Municipal), ou Ãndice que vier subs�tuir este, para cada situaÃ§Ã£o, por meio das fÃ³rmulas abaixo:

onde,

P  = Pena MÃ¡xima em UFM (ou Ãndice que venha subs�tuir este);

P  = Pena MÃnima em UFM (ou Ãndice que venha subs�tuir este);

Æ’n = Fator de natureza da infraÃ§Ã£o;

Æ’v = Fator de vantagem auferida;

r = Receita mensal mÃ©dia em UFM (ou Ãndice que venha subs�tuir este);

Â§ 1Âº O valor do fator de natureza da infraÃ§Ã£o (fn) serÃ¡ em funÃ§Ã£o do grupo em que es�ver

classificada a infraÃ§Ã£o.

max

min
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Art. 19  A pena-base serÃ¡ fixada, dentro dos limites estabelecidos para a situaÃ§Ã£o, de acordo com

as circunstÃ¢ncias em que a infraÃ§Ã£o for pra�cada, levando-se em conta, dentre outros, o grau de

culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, os mo�vos, as conseqÃ¼Ãªncias e a extensÃ£o da

infraÃ§Ã£o.

ParÃ¡grafo Ãšnico - Salvo no caso de fixaÃ§Ã£o no limite mÃnimo, deverÃ¡ ser jus�ficada a quan�dade

da pena-base arbitrada.

Art. 20  As  circunstÃ¢ncias  agravantes  e  atenuantes  estabelecidas  no  CÃ³digo  de  Defesa  do

Consumidor, no Decreto Federal nÂº 2.181, de 20.03.97, e nesta Lei implicam no aumento da pena de

1/3 ao dobro ou na diminuiÃ§Ã£o da pena de 1/3 Ã  metade.

Art. 21  No  concurso  de  prÃ¡�cas  infra�vas,  a  pena  de  multa  serÃ¡  aplicada  para  cada  uma  das

infraÃ§Ãµes, podendo, a critÃ©rio do Ã³rgÃ£o, desde que nÃ£o agrave a situaÃ§Ã£o do autuado, ser

aplicada a multa correspondente Ã  infraÃ§Ã£o de maior gravidade com acrÃ©scimo de 1/3.

Art. 22  No concurso de agentes, a cada um deles serÃ¡ aplicada pena graduada em conformidade com

sua par�cipaÃ§Ã£o no evento lesivo.

SEÃ‡ÃƒO I

CLASSIFICAÃ‡ÃƒO DAS INFRAÃ‡Ã•ES AO CÃ“DIGO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 23  As infraÃ§Ãµes enquadradas no Grupo I sÃ£o as seguintes:

I - ofertar produtos ou serviÃ§os sem as informaÃ§Ãµes corretas, claras, precisa e ostensivas, em lÃngua

portuguesa, sobre suas caracterÃs�cas, qualidade, quan�dade, composiÃ§Ã£o, preÃ§o, condiÃ§Ãµes de

pagamento, juros, encargos, garan�a, prazos de validade e origem, entre outros dados relevantes;
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II  - deixar, em contratos que envolvam vendas a prazo ou com cartÃ£o de crÃ©dito, de informar por

escrito  ao  consumidor,  prÃ©via  e  adequadamente,  inclusive  nas  comunicaÃ§Ãµes  publicitÃ¡rias,  o

preÃ§o do produto ou do serviÃ§o em moeda corrente nacional, o montante dos juros de mora e da taxa

efe�va anual de juros, os acrÃ©scimos legal e contratualmente previstos, o nÃºmero e a periodicidade

das prestaÃ§Ãµes e, com igual destaque, a soma total a pagar, com ou sem financiamento;

III - omi�r, nas ofertas ou vendas eletrÃ´nicas, por telefone ou reembolso postal, o nome e endereÃ§o do

fabricante ou do importador na embalagem, na publicidade e nos impressos u�lizados na transaÃ§Ã£o

comercial;

IV - promover publicidade de produto ou serviÃ§o de forma que o consumidor nÃ£o a iden�fique como

tal, facilmente e de forma imediata;

V - condicionar o fornecimento de produto ou serviÃ§o ao fornecedor de outro produto ou serviÃ§o,

bem como, sem justa causa, a limites quan�ta�vos;

VI - recusar atendimento Ã s demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de

estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

VII - recusar, sem mo�vo jus�ficado, atendimento Ã  demanda dos consumidores de serviÃ§os;

VIII - recusar a venda de produto ou a prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os, publicamente ofertados, diretamente a

quem se dispÃµe a  adquiri-los  mediante  pronto pagamento,  ressalvados  os  casos  regulados  em leis

especiais;

IX  -  enviar  ou  entregar  ao  consumidor,  sem  solicitaÃ§Ã£o  prÃ©via,  qualquer  produto,  ou  fornecer

qualquer serviÃ§o;

X  -  prevalecer-se  da  fraqueza  ou  ignorÃ¢ncia  do  consumidor,  tendo  em  vista  sua  idade,  saÃºde,

conhecimento ou condiÃ§Ã£o social, para impingir-lhe seus produtos ou serviÃ§os;

XI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

XII -  repassar informaÃ§Ã£o deprecia�va, referente a ato pra�cado pelo consumidor no exercÃcio de

seus direitos;

XIII - prÃ¡�ca infra�va nÃ£o enquadrada em outro grupo.

Art. 24  As infraÃ§Ãµes enquadradas no Grupo II sÃ£o as seguintes:

I - ofertar produtos ou serviÃ§os sem as informaÃ§Ãµes corretas, claras, precisa e ostensivas, em lÃngua

portuguesa, sobre os riscos que apresentam Ã  saÃºde e seguranÃ§a dos consumidores.

II - expor Ã  venda produtos com validade vencida;

III - deixar de cumprir a oferta, publicitÃ¡ria ou nÃ£o, suficientemente precisa, ressalvada a incorreÃ§Ã£o

re�ficada em tempo hÃ¡bil ou exclusivamente atribuÃvel ao veÃculo de comunicaÃ§Ã£o, sem prejuÃzo,

inclusive  nessas  duas  hipÃ³teses,  do  cumprimento  forÃ§ado  do  anunciado  ou  do  ressarcimento  de

perdas e danos sofridos pelo consumidor, assegurado o direito de regresso do anunciante contra seu

segurador ou responsÃ¡vel direto;

IV  -  impedir,  dificultar  ou  negar,  sem justa  causa,  o  cumprimento  das  declaraÃ§Ãµes  constantes  de

escritos par�culares, recibos e prÃ©-contratos concernentes Ã s relaÃ§Ãµes de consumo;

V  -  redigir  instrumento  de  contrato  que  regulam  relaÃ§Ãµes  de  consumo  de  modo  a  dificultar  a

compreensÃ£o do seu sen�do e alcance, ou obrigar os consumidores ao cumprimento de contratos dos

quais nÃ£o lhes tenha sido oportunizado tomar conhecimento prÃ©vio de seu conteÃºdo;

VI -  omi�r  em impressos,  catÃ¡logos ou comunicaÃ§Ãµes,  impedir,  dificultar ou negar a desistÃªncia

contratual, no prazo de atÃ© 7 (sete) dias a contar da assinatura do contrato ou do ato de recebimento

do  produto  ou  serviÃ§o,  sempre  que  a  contrataÃ§Ã£o  ocorrer  fora  do  estabelecimento  comercial,

especialmente por telefone ou a domicÃlio;
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VII - impedir, dificultar ou negar a devoluÃ§Ã£o dos valores pagos, monetariamente atualizados, durante

o prazo de reflexÃ£o, em caso de desistÃªncia do contrato pelo consumidor;

VIII  -  deixar de entregar,  quando concedida garan�a contratual,  o termo de garan�a ou equivalente,

devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, em forma padronizada, esclarecendo

de maneira adequada em que consiste a mesma garan�a, bem como a forma, o prazo e o lugar em que

pode ser exercitado e o Ã´nus a cargo do consumidor;

IX  -  deixar  de  fornecer  manual  de  instruÃ§Ã£o,  de  instalaÃ§Ã£o  e  uso  do  produto,  em  linguagem

didÃ¡�ca e com ilustraÃ§Ãµes;

X - deixar de redigir contrato de adesÃ£o em termos claros e com caracteres ostensivos e legÃveis, de

modo a facilitar a sua compreensÃ£o pelo consumidor;

XI - deixar de redigir com destaque clÃ¡usulas contratuais que impliquem na limitaÃ§Ã£o de direito do

consumidor, impedindo sua imediata e fÃ¡cil compreensÃ£o.

Art. 25  As infraÃ§Ãµes enquadradas no Grupo III sÃ£o as seguintes:

I - colocar no mercado de consumo produtos ou serviÃ§os em desacordo com as normas regulamentares

de fabricaÃ§Ã£o, distribuiÃ§Ã£o ou apresentaÃ§Ã£o ou, se as normas especÃficas nÃ£o exis�rem, pela

AssociaÃ§Ã£o Brasileira de Normas TÃ©cnicas ou outra en�dade credenciada pelo Conselho Nacional de

Metrologia, NormalizaÃ§Ã£o e Qualidade Industrial - CONMETRO;

II  - deixar de trocar o produto imprÃ³prio, inadequado, ou de valor diminuÃdo, por outro da mesma

espÃ©cie, em perfeitas condiÃ§Ãµes de uso, ou de res�tuir imediatamente a quan�a paga, devidamente

corrigida, ou fazer aba�mento proporcional do preÃ§o, a critÃ©rio do consumidor;

III - deixar de reexecutar o serviÃ§o, sem custo adicional e quando cabÃvel, de res�tuir imediatamente a

quan�a paga, monetariamente atualizada, sem prejuÃzo de eventuais  perdas  e danos,  ou de abater

proporcionalmente o preÃ§o, tendo em vista a prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os com vÃcios de qualidade que

os  tornem imprÃ³prios  ao  consumo ou lhes  diminuam  o  valor,  assim como aqueles  decorrentes  da

disparidade  com  as  indicaÃ§Ãµes  constantes  da  oferta  ou  mensagem  publicitÃ¡ria,  a  critÃ©rio  do

consumidor;

IV - deixar de empregar componentes de reposiÃ§Ã£o originais, adequados e novos, ou que mantenham

as  especificaÃ§Ãµes  tÃ©cnicas  do  fabricante,  salvo  se  exis�r  autorizaÃ§Ã£o  em  contrÃ¡rio  do

consumidor;

V  -  deixar  as  concessionÃ¡rias  ou  permissionÃ¡rias  de  fornecer  serviÃ§os  pÃºblicos  adequados,

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contÃnuos;

VI - deixar de assegurar a oferta de componentes e peÃ§as de reposiÃ§Ã£o, enquanto nÃ£o cessar a

fabricaÃ§Ã£o ou importaÃ§Ã£o do produto, e, caso cessadas, de manter a oferta de componentes e

peÃ§as de reposiÃ§Ã£o por perÃodo razoÃ¡vel de tempo, nunca inferior Ã  vida Ãº�l do produto ou

serviÃ§o;

VII - impedir ou dificultar o acesso gratuito do consumidor Ã s informaÃ§Ãµes existentes em cadastros,

fichas, registros de dados pessoais e de consumo, arquivados sobre ele, bem como sobre as respec�vas

fontes;

VIII -  manter cadastro de consumidores sem serem obje�vos, claros, verdadeiros e em linguagem de

fÃ¡cil compreensÃ£o, ou contendo informaÃ§Ãµes nega�vas referentes a perÃodo superior a 5 (cinco)

anos;

IX - deixar de comunicar, por escrito, ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro de dados

pessoais e de consumo, quando nÃ£o solicitada por ele;

X - deixar de corrigir, imediata e gratuitamente, a inexa�dÃ£o de dados e cadastros, quando solicitado

pelo consumidor;

XI - deixar de comunicar ao consumidor, no prazo de 5 (cinco) dias Ãºteis, as correÃ§Ãµes cadastrais por

ele solicitadas;

Lei Complementar 222 Passo Fundo https://www.leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passo-fundo/lei-complement...

15 de 17 16/07/2014 15:46



XII - deixar o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviÃ§os, de manter em seu poder, para

informaÃ§Ã£o  dos  legÃ�mos  interessados,  os  dados  fÃ¡�cos,  tÃ©cnicos  e  cientÃficos  que  dÃ£o

sustentaÃ§Ã£o Ã  mensagem;

XIII - promover publicidade enganosa ou abusiva;

XIV - deixar fornecedor de entregar orÃ§amento prÃ©vio, discriminando o valor da mÃ£o-de-obra, dos

materiais e equipamentos a serem empregados, as condiÃ§Ãµes de pagamento, bem como as datas de

inÃcio e tÃ©rmino dos serviÃ§os;

XV -  executar  serviÃ§os sem a prÃ©via elaboraÃ§Ã£o de orÃ§amento e  autorizaÃ§Ã£o expressa do

consumidor, ressalvadas as decorrentes de prÃ¡�cas anteriores entre as partes;

XVI  -  deixar  de  es�pular  prazo  para o  cumprimento de  sua  obrigaÃ§Ã£o ou deixar  a  fixaÃ§Ã£o ou

variaÃ§Ã£o de seu termo inicial a seu exclusivo critÃ©rio;

XVII  -  deixar  de  cumprir,  no  caso  de  fornecimento  de  produtos  e  serviÃ§os,  o  regime  de  preÃ§os

tabelados, congelados, administrados, fixados ou controlados pelo Poder PÃºblico;

XVIII  -  submeter  o  consumidor  inadimplente  a  ridÃculo  ou  a  qualquer  �po  de  constrangimento  ou

ameaÃ§a;

XIX - deixar de res�tuir ao consumidor quan�a indevidamente cobrada, pelo valor igual ao dobro do

excesso;

XX - propor ou aplicar Ãndices ou formas de reajuste alterna�vo, bem como fazÃª-lo em desacordo com

aquele que seja legal ou contratualmente permi�do;

XXI - inserir no instrumento de contrato clÃ¡usula abusiva;

XXII - exigir multa de mora superior ao limite legal;

XXIII - elevar sem justa causa, o preÃ§o de produtos ou serviÃ§os;

XXIV - deixar de assegurar ao consumidor a liquidaÃ§Ã£o antecipada do dÃ©bito total ou parcialmente,

mediante reduÃ§Ã£o proporcional dos juros;

XXV - inserir no instrumento de contrato clÃ¡usula que estabeleÃ§a perda total das prestaÃ§Ãµes pagas

em benefÃcio do credor que, em razÃ£o do inadimplemento, pleitear a resoluÃ§Ã£o do contrato e a

retomada do produto alienado.

Art. 26  As infraÃ§Ãµes enquadradas no Grupo IV sÃ£o as seguintes:

I - expor Ã  venda produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,

fraudados, nocivos Ã  vida ou Ã  saÃºde, ou perigosos;

II - colocar ou ser responsÃ¡vel pela colocaÃ§Ã£o no mercado de consumo, de produto ou serviÃ§o que

sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade Ã  saÃºde ou Ã  seguranÃ§a;

III - deixar de informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da nocividade ou periculosidade de

produtos ou serviÃ§os potencialmente nocivos ou perigosos Ã  saÃºde ou Ã  seguranÃ§a, ou deixar de

adotar outras medidas cabÃveis em cada caso concreto;

IV - deixar de comunicar Ã  autoridade competente a periculosidade do produto ou serviÃ§o, quando do

lanÃ§amento  dos  mesmos  no  mercado  de  consumo,  ou  quando  da  verificaÃ§Ã£o  posterior  da

existÃªncia do risco;

V - deixar de comunicar aos consumidores, por meio de anÃºncios publicitÃ¡rios, a periculosidade do

produto ou serviÃ§o, quando do lanÃ§amento dos mesmos no mercado de consumo, ou quando da

verificaÃ§Ã£o posterior da existÃªncia do risco;

VI  -  deixar  de  reparar  os  danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos  decorrentes  de  projetos,

Lei Complementar 222 Passo Fundo https://www.leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passo-fundo/lei-complement...

16 de 17 16/07/2014 15:46



fabricaÃ§Ã£o,  construÃ§Ã£o,  montagem,  manipulaÃ§Ã£o,  apresentaÃ§Ã£o  ou  acondicionamento  de

seus  produtos  ou  serviÃ§os,  ou  por  informaÃ§Ãµes  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  a  sua

u�lizaÃ§Ã£o e risco.

SEÃ‡ÃƒO II

DA INSCRIÃ‡ÃƒO EM DÃVIDA ATIVA

Art. 27  NÃ£o sendo recolhido o valor da multa aplicada, em 30 (trinta) dias da ciÃªncia do autuado

sobre decisÃ£o administra�va defini�va, serÃ¡ o  dÃ©bito inscrito em dÃvida a�va do MunicÃpio de

Passo Fundo, para subseqÃ¼ente cobranÃ§a execu�va.

Art. 28  A Secretaria de FinanÃ§as serÃ¡ responsÃ¡vel pela inscriÃ§Ã£o, em dÃvida a�va do MunicÃpio,

dos dÃ©bitos referidos no ar�go anterior.

ParÃ¡grafo  Ãšnico  -  O  PROCON  encaminharÃ¡  periodicamente  Ã   Secretaria  de  FinanÃ§as  as

informaÃ§Ãµes necessÃ¡rias ao cumprimento do previsto no caput.

SEÃ‡ÃƒO III

DA DESTINAÃ‡ÃƒO DOS RECURSOS

Art. 29  Os valores arrecadados pela cobranÃ§a de multas aplicadas na conformidade desta Lei serÃ£o

des�nados ao FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR e u�lizados para financiamento de

projetos relacionados com os obje�vos da PolÃ�ca Municipal de RelaÃ§Ãµes de Consumo, com a defesa

dos direitos bÃ¡sicos do consumidor e com a modernizaÃ§Ã£o administra�va do PROCON Municipal.

CAPÃTULO IV

DISPOSIÃ‡Ã•ES FINAIS

Art. 30  No  desempenho  de  suas  funÃ§Ãµes  os  Ã³rgÃ£os  do  Sistema  Municipal  de  Defesa  do

Consumidor poderÃ£o manter convÃªnios com en�dades pÃºblicas ou privadas sem fins lucra�vos para

a persecuÃ§Ã£o dos fins desta Lei, com a aprovaÃ§Ã£o prÃ©via do Conselho Municipal de Defesa do

Consumidor.

Art. 31  Compete Ã  Prefeitura Municipal fornecer a infra-estrutura necessÃ¡ria para o funcionamento

dos Ã³rgÃ£os pÃºblicos municipais disciplinados nesta Lei.

Art. 32  Fica revogada a Lei nÂº 4.005, de 22 de janeiro de 2003.

Art. 33  Este cÃ³digo entra em vigor na data da sua publicaÃ§Ã£o."

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administra�vo Municipal, 16 de janeiro de 2009.

AIRTON LÃ‚NGARO DIPP

Prefeito Municipal
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