PROJETO DE LEI N.º 3.514, DE 2015
(Do Senado Federal)
PLS nº 281/2012
Ofício nº 1609/2015 SF
Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), para aperfeiçoar as disposições gerais do Capítulo I do
Título I e dispor sobre o comércio eletrônico, e o art. 9º do Decreto-Lei nº
4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), para aperfeiçoar a disciplina dos contratos
internacionais comerciais e de consumo e dispor sobre as obrigações
extracontratuais.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4906/2001.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º-A. As normas e os negócios jurídicos devem ser interpretados
e integrados da maneira mais favorável ao consumidor.”
“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
melhoria de sua qualidade de vida e a proteção do meio ambiente, bem
como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os
seguintes princípios:
.................................................................................................................
II - ..........................................................................................................
.................................................................................................................
e) pelo incentivo a padrões de produção e consumo sustentáveis;
.................................................................................................................
IX - promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis, de
forma a atender às necessidades das atuais gerações, permitindo melhores
condições de vida e promovendo o desenvolvimento econômico e a inclusão
social, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das
necessidades das gerações futuras.” (NR)
“Art. 5º ....................................................................................................
.................................................................................................................
VI - conhecimento pelo Poder Judiciário, no âmbito do processo em
curso e assegurado o contraditório, de violação a normas de defesa do
consumidor;
VII - instituição de Câmaras de Conciliação das Relações de Consumo
de Serviços Públicos, no âmbito da Advocacia Pública federal, estadual e
municipal, garantida a efetiva participação do órgão de defesa do
consumidor local.
......................................................................................................” (NR)
“Art. 6º ....................................................................................................
.................................................................................................................
XI - a privacidade e a segurança das informações e dados pessoais
prestados ou coletados, por qualquer meio, inclusive o eletrônico, assim
como o acesso gratuito do consumidor a estes e a suas fontes;
XII - a liberdade de escolha, em especial frente a novas tecnologias e
redes de dados, vedada qualquer forma de discriminação e assédio de
consumo;
XIII - a informação ambiental veraz e útil, observados os requisitos da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010.
......................................................................................................” (NR)
“Art. 10-A. As regras preventivas e precautórias dos arts. 8º, 9º e 10
deste Código aplicam-se aos riscos provenientes de impactos ambientais
decorrentes de produtos e serviços colocados no mercado de consumo.”
“Art. 39. ..................................................................................................
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.................................................................................................................
XIV - ofertar produto ou serviço com potencial de impacto ambiental
negativo sem tomar as devidas medidas preventivas e precautórias;
XV - cobrar tarifa de cadastro e de abertura de crédito, sob qualquer
designação.
......................................................................................................” (NR)
“Seção VII
Do Comércio Eletrônico”
“Art. 45-A. Esta seção dispõe sobre normas gerais de proteção do
consumidor no comércio eletrônico e a distância, visando a fortalecer sua
confiança e assegurar sua tutela efetiva, mediante a diminuição da
assimetria de informações, a preservação da segurança nas transações e a
proteção da autodeterminação e da privacidade dos dados pessoais.”
“Art. 45-B. Sem prejuízo do disposto neste Código, os sítios e demais
meios eletrônicos, bem como as comunicações remetidas ao consumidor,
utilizados para oferta ou conclusão de contrato de consumo devem
disponibilizar, em local de destaque e de fácil visualização, entre outras, as
seguintes informações:
I - nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando
houver, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica;
II - endereços físico e eletrônico e demais informações necessárias
para sua localização e contato;
III - discriminação, no preço, de quaisquer despesas adicionais ou
acessórias, tais como as de entrega;
IV - condições integrais da oferta, incluindo modalidades de
pagamento, disponibilidade e forma e prazo da execução do serviço ou da
entrega ou disponibilização do produto ou serviço;
V - características essenciais do produto ou serviço, incluídos os
riscos à saúde e à segurança dos consumidores;
VI - prazo de validade da oferta, inclusive do preço;
VII - informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições
à fruição da oferta.”
“Art. 45-C. Os sítios e demais meios eletrônicos utilizados para
ofertas de compras coletivas ou modalidades análogas de contratação
deverão conter, além das informações previstas no art. 45-B, as seguintes:
I - quantidade mínima de consumidores para a efetivação do contrato;
II - prazo para utilização da oferta pelo consumidor;
III - identificação do fornecedor responsável pelo sítio eletrônico e do
fornecedor do produto ou serviço ofertado.
Parágrafo único. O fornecedor de compras coletivas, como
intermediador legal do fornecedor responsável pela oferta do produto ou
serviço, responde solidariamente pela veracidade das informações
publicadas e por eventuais danos causados ao consumidor.”
“Art. 45-D. É obrigação do fornecedor que utilizar meio eletrônico ou
similar:
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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, destacadas as cláusulas que limitem direitos;
II - manter disponível, por meio como o eletrônico ou o telefônico,
serviço adequado, facilitado e eficaz de atendimento que possibilite ao
consumidor enviar e receber comunicações, inclusive notificações,
reclamações e demais informações necessárias à efetiva proteção de seus
direitos;
III - confirmar imediatamente o recebimento de comunicações
relevantes, como a manifestação de arrependimento e cancelamento do
contrato, utilizando o mesmo meio empregado pelo consumidor ou outros
costumeiros;
IV - assegurar ao consumidor meios técnicos adequados, eficazes e
facilmente acessíveis que permitam a identificação e a correção de eventuais
erros na contratação, antes de finalizá-la, sem prejuízo do posterior exercício
do direito de arrependimento;
V - utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para
tratamento de dados do consumidor;
VI - informar aos órgãos de defesa do consumidor e ao Ministério
Público, sempre que requisitado, o nome, o endereço eletrônico e demais
dados que possibilitem o contato com o provedor de hospedagem, bem
como com os prestadores de serviços financeiros e de pagamento;
VII - informar imediatamente às autoridades competentes e ao
consumidor sobre vazamento de dados ou comprometimento, mesmo que
parcial, da segurança do sistema.”
“Art. 45-E. Na contratação por meio eletrônico ou similar, o
fornecedor deve enviar ao consumidor:
I - em momento prévio à contratação, o contrato, em língua
portuguesa, em linguagem acessível e com fácil visualização em sua página;
II - confirmação imediata do recebimento da aceitação da oferta;
III - via do contrato em suporte duradouro, assim entendido qualquer
instrumento, inclusive eletrônico, que ofereça as garantias de fidedignidade,
inteligibilidade e conservação dos dados contratuais e que permita sua fácil
reprodução;
IV - formulário, ou link para formulário, facilitado e específico para
preenchimento pelo consumidor em caso de exercício do direito de
arrependimento.
Parágrafo único. Caso a confirmação e o formulário previstos,
respectivamente, nos incisos II e IV não tenham sido enviados pelo
fornecedor, o prazo previsto no caput do art. 49 deverá ser ampliado por
mais 14 (quatorze) dias.”
“Art. 45-F. É vedado ao fornecedor de produto ou serviço enviar
mensagem eletrônica não solicitada a destinatário que:
I - não possua relação de consumo anterior com o fornecedor e não
tenha manifestado consentimento prévio e expresso em recebê-la;
II - esteja inscrito em cadastro de bloqueio de oferta;
III - tenha manifestado diretamente ao fornecedor a opção de não
recebê-la.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7538

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 3514/2015

5

§ 1º Se houver prévia relação de consumo entre o remetente e o
destinatário, admite-se o envio de mensagem não solicitada, desde que o
consumidor tenha tido oportunidade de recusá-la.
§ 2º O fornecedor deve informar ao destinatário, em cada mensagem
enviada:
I - o meio adequado, simplificado, seguro e eficaz que lhe permita, a
qualquer momento, recusar, sem ônus, o envio de novas mensagens
eletrônicas não solicitadas;
II - o modo como obteve seus dados.
§ 3º O fornecedor deve cessar imediatamente o envio de ofertas e
comunicações eletrônicas ou de dados a consumidor que manifeste recusa a
recebê-las.
§ 4º Para os fins desta seção, entende-se por mensagem eletrônica não
solicitada aquela relacionada a oferta ou publicidade de produto ou serviço e
enviada por correio eletrônico ou meio similar.
§ 5º É vedado também:
I - remeter mensagem que oculte, dissimule ou não permita de forma
imediata e fácil a identificação da pessoa em nome de quem é efetuada a
comunicação e a sua natureza publicitária;
II - veicular, exibir, licenciar, alienar, compartilhar, doar ou de
qualquer forma ceder ou transferir dados, informações ou identificadores
pessoais sem expressa autorização e consentimento informado de seu titular.
§ 6º Na hipótese de o consumidor manter relação de consumo com
fornecedor que integre conglomerado econômico, o envio de mensagem por
qualquer sociedade que o integre não se insere nas vedações do caput deste
artigo, desde que o consumidor tenha tido oportunidade de recusá-la e não
esteja inscrito em cadastro de bloqueio de oferta.
§ 7º A vedação prevista no inciso II do § 5º não se aplica aos
fornecedores que integrem um mesmo conglomerado econômico.”
“Art. 45-G. Na oferta de produto ou serviço por meio da rede mundial
de computadores (internet) ou qualquer modalidade de comércio eletrônico,
somente será exigida do consumidor, para a aquisição do produto ou serviço
ofertado, a prestação das informações indispensáveis à conclusão do
contrato.
Parágrafo único. Quaisquer outras informações além das
indispensáveis terão caráter facultativo, devendo o consumidor ser
previamente avisado dessa condição.”
“Art. 49. O consumidor pode desistir da contratação a distância no
prazo de 7 (sete) dias a contar da aceitação da oferta, do recebimento ou da
disponibilidade do produto ou serviço, o que ocorrer por último.
§ 1º ..........................................................................................................
§ 2º Por contratação a distância entende-se aquela efetivada fora do
estabelecimento ou sem a presença física simultânea do consumidor e do
fornecedor, especialmente em domicílio, por telefone, por reembolso postal
ou por meio eletrônico ou similar.
§ 3º Equipara-se à modalidade de contratação prevista no § 2º deste
artigo aquela em que, embora realizada no estabelecimento, o consumidor
não tenha tido a prévia oportunidade de conhecer o produto ou serviço, por
não se encontrar em exposição ou pela impossibilidade ou dificuldade de
acesso a seu conteúdo.
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§ 4º A desistência formalizada dentro do prazo previsto no caput
implica a devolução do produto, com todos os acessórios recebidos pelo
consumidor e a nota fiscal.
§ 5º Caso o consumidor exerça o direito de arrependimento, inclusive
em operação que envolva retirada de recursos ou transação de
financiamento, os contratos acessórios de crédito são automaticamente
rescindidos, devendo ser devolvido ao fornecedor do crédito o valor total
financiado ou concedido que tiver sido entregue, acrescido de eventuais
juros incidentes até a data da efetiva devolução, tributos e tarifas, sendo
estas cobradas somente quando aplicável.
§ 6º Sem prejuízo da iniciativa do consumidor, o fornecedor deve
comunicar de modo imediato a manifestação do exercício de
arrependimento à instituição financeira ou à administradora do cartão de
crédito ou similar, a fim de que:
I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor;
II - seja efetivado o estorno do valor, caso a fatura já tenha sido
emitida no momento da comunicação;
III - caso o preço já tenha sido total ou parcialmente pago, seja
lançado o crédito do respectivo valor na fatura a ser emitida posteriormente
à comunicação.
§ 7º Se o fornecedor do produto ou serviço descumprir o disposto no §
1º ou no § 6º, o valor pago será devolvido em dobro.
§ 8º O fornecedor deve informar, de forma prévia, clara e ostensiva, os
meios adequados, facilitados e eficazes disponíveis para o exercício do
direito de arrependimento do consumidor, que devem contemplar, ao
menos, o mesmo modo utilizado para a contratação.
§ 9º O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação
individualizada e imediata do recebimento da manifestação de
arrependimento.” (NR)
“Art. 49-A. Sem prejuízo do direito de rescisão do contrato de
transporte aéreo antes de iniciada a viagem, nos termos do art. 740, § 3º, da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), o exercício do
direito de arrependimento do consumidor de passagens aéreas poderá ter seu
prazo diferenciado, em virtude das peculiaridades do contrato, por norma
fundamentada das agências reguladoras.
Parágrafo único. A regulamentação prevista no caput deverá ser
realizada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a entrada em
vigor desta Lei.”
“CAPÍTULO VII
DAS SANÇÕES”
“Art. 56. ..................................................................................................
.................................................................................................................
XIII - suspensão temporária ou proibição de oferta e de comércio
eletrônico.
......................................................................................................” (NR)
“Art. 59. ..................................................................................................
.................................................................................................................
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7538

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 3514/2015

7

§ 4º Caso o fornecedor que utilize meio eletrônico ou similar
descumpra a pena de suspensão ou de proibição de oferta e de comércio
eletrônico, sem prejuízo de outras medidas administrativas ou judiciais de
prevenção de danos, o Poder Judiciário poderá determinar, no limite
estritamente necessário para a garantia da efetividade da sanção, que os
prestadores de serviços financeiros e de pagamento utilizados pelo
fornecedor, de forma alternativa ou conjunta, sob pena de pagamento de
multa diária:
I - suspendam os pagamentos e transferências financeiras para o
fornecedor de comércio eletrônico;
II - bloqueiem as contas bancárias do fornecedor.” (NR)
“Art. 60-A. O descumprimento reiterado dos deveres do fornecedor
previstos nesta Lei ensejará a aplicação, pelo Poder Judiciário, de multa
civil em valor adequado à gravidade da conduta e suficiente para inibir
novas violações, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis
e da indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ocasionados aos
consumidores.
Parágrafo único. A graduação e a destinação da multa civil observarão
o disposto no art. 57.”
“Art. 60-B. Sem prejuízo das sanções previstas neste Capítulo, em
face de reclamação fundamentada formalizada por consumidor, a autoridade
administrativa, em sua respectiva área de atuação e competência, poderá
instaurar processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, para aplicar, isolada ou cumulativamente, em caso de comprovada
infração às normas de defesa do consumidor, as seguintes medidas
corretivas, fixando prazo para seu cumprimento:
I - substituição ou reparação do produto;
II - devolução do que houver sido pago pelo consumidor mediante
cobrança indevida;
III - cumprimento da oferta pelo fornecedor, sempre que esta conste
por escrito e de forma expressa;
IV - devolução ou estorno, pelo fornecedor, da quantia paga pelo
consumidor, quando o produto entregue ou o serviço prestado não
corresponder ao que foi expressamente acordado pelas partes;
V - prestação adequada das informações requeridas pelo consumidor,
sempre que tal requerimento guarde relação com o produto adquirido ou o
serviço contratado.
§ 1º Em caso de descumprimento do prazo fixado pela autoridade
administrativa para a medida corretiva imposta, será imputada multa diária,
nos termos do parágrafo único do art. 57.
§ 2º A multa diária de que trata o § 1º será revertida, conforme o caso,
ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos ou aos fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor.”
“Art. 72-A. Veicular, exibir, licenciar, alienar, compartilhar, doar ou
de qualquer forma ceder ou transferir dados, informações ou identificadores
pessoais sem a autorização expressa e o consentimento informado de seu
titular.
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
Parágrafo único. Não constitui crime a prática dos atos previstos no
caput:
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I - entre fornecedores que integrem um mesmo conglomerado
econômico;
II - em razão de determinação, requisição ou solicitação de órgão
público.”
“Art. 76. ..................................................................................................
.................................................................................................................
VI - ocasionarem grave dano ao meio ambiente.” (NR)
“Art. 101. Na ação de responsabilidade contratual e extracontratual do
fornecedor de produtos e serviços, inclusive na hipótese de fornecimento a
distância, nacional e internacional, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I
e II deste Título, observar-se-á o seguinte:
I - nas demandas em que o consumidor residente no Brasil seja réu e
que versem sobre relações de consumo, será competente o foro do domicílio
do consumidor;
II - (Revogado);
III - nas demandas em que o consumidor residente no Brasil seja
autor, ele poderá escolher entre as seguintes opções:
a) o foro indicado no inciso I;
b) o foro do domicílio do fornecedor de produtos ou serviços;
c) o foro do lugar da celebração ou da execução do contrato; ou
d) outro foro relacionado ao caso.
§ 1º São nulas as cláusulas de eleição de foro e de arbitragem
celebradas pelo consumidor.
§ 2º Aos conflitos decorrentes do fornecimento a distância
internacional, aplica-se a lei do domicílio do consumidor, ou, desde que
mais favorável a este, a norma estatal escolhida pelas partes, assegurado, em
qualquer hipótese, o acesso do consumidor à Justiça.” (NR)
Art. 2º O Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 9º As obrigações, salvo os casos específicos previstos em lei,
reger-se-ão pela lei do país em que se constituírem.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).” (NR)
“Art. 9º-A. O contrato internacional entre profissionais, empresários e
comerciantes reger-se-á pela lei escolhida pelas partes, devendo esta escolha
referir-se à totalidade do contrato e ser efetuada mediante acordo expresso
entre as partes.
§ 1º Não é necessário que haja conexão entre a lei escolhida e as
partes ou a transação.
§ 2º A escolha de que trata o caput inclui também a indicação, como
aplicável ao contrato, de um conjunto de regras jurídicas de caráter
internacional, opcional ou uniforme, aceitas no plano internacional,
supranacional ou regional como neutras e justas, inclusive da lex
mercatoria, desde que não contrárias à ordem pública.
§ 3º Na hipótese de ausência ou de invalidade da escolha, o contrato
será regido pela lei do lugar de sua celebração, assim considerado, em
contratos celebrados a distância, o lugar da residência do proponente.
§ 4º Caso a obrigação resultante do contrato deva ser executada no
Brasil e dependa de forma essencial, esta será observada, admitidas as
peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.
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§ 5º Não obstante o disposto neste artigo, no caso de contrato
standard ou de adesão celebrado no Brasil ou que aqui tiver de ser
executado, aplicar-se-ão necessariamente as disposições do direito brasileiro
que possuírem caráter imperativo.
§ 6º Este artigo não se aplica aos contratos e obrigações regulados por
tratados internacionais e aos acordos sobre arbitragem ou eleição de foro.”
“Art. 9º-B. O contrato internacional de consumo, entendido como
aquele realizado entre um consumidor pessoa natural e um fornecedor de
produtos e serviços cujo estabelecimento esteja situado em país distinto
daquele de domicílio do consumidor, reger-se-á pela lei do lugar de
celebração ou, se executado no Brasil, pela lei brasileira, desde que mais
favorável ao consumidor.
§ 1º Se a contratação for precedida de qualquer atividade negocial ou
de marketing, por parte do fornecedor ou de seus representantes, dirigida
ao território brasileiro ou nele realizada, em especial envio de publicidade,
correspondência, e-mails, mensagens comerciais, convites, prêmios ou
ofertas, aplicar-se-ão as disposições da lei brasileira que possuírem caráter
imperativo, sempre que mais favoráveis ao consumidor.
§ 2º Os contratos de pacotes de viagens internacionais ou viagens
combinadas, que envolvam grupos turísticos ou serviços de hotelaria e
turismo, com cumprimento fora do Brasil, contratados com agências de
turismo e operadoras situadas no Brasil, reger-se-ão pela lei brasileira.”
“Art. 9º-C. As obrigações extracontratuais, caso nenhuma das partes
envolvidas possua domicílio ou sede no país em que ocorrer o acidente,
dano, fato ou ato ilícito, reger-se-ão pela lei do lugar onde os efeitos se
fizerem sentir.
Parágrafo único. Quanto à responsabilidade civil em caso de acidente
de trânsito, observar-se-á o seguinte:
I - quando o acidente envolver ou atingir unicamente pessoas
domiciliadas em outro país, o magistrado poderá, excepcionalmente,
considerar aplicável a lei daquele país, respeitadas as regras de circulação e
segurança em vigor no lugar e no momento do acidente;
II - quando do acidente resultarem danos a coisas alheias aos veículos
acidentados, aplicar-se-á a lei do país em que ocorreu o fato.”
Art. 3º Revogam-se o inciso II do art. 101 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), e os §§ 1º e 2º do art. 9º do Decreto-Lei nº 4.657,
de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 4 de novembro de 2015.

Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
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Seção de Legislação Citada - SELEC

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. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da
Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
Art. 2º 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. 3º 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.
§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2º 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 melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios: (“Caput” do artigo com 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.
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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. 5º 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 Associações de
Defesa do Consumidor.
§ 1º (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, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 12.741, de 8/12/2012, publicada no DOU de 10/12/2012, em vigor 6 meses após a data
de publicação)
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;
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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.
Parágrafo único. (Vide Lei nº 13.146, de 6/7/2015)
Art. 7º 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
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. 8º 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. 9º 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.
§ 1º 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.
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§ 2º 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.
§ 3º 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).
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DAS PRÁTICAS COMERCIAIS
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Das Práticas Abusivas
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: (“Caput” do artigo com 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; (Inciso com redação dada pela Lei nº 8.884, de 11/6/1994)
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. (Inciso com redação
dada pela Lei nº 8.884, de 11/6/1994)
XI - Dispositivo acrescido pela Medida Provisória nº 1.890-67, de 22/10/1999,
transformado em inciso XIII, em sua 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. (Inciso acrescido pela Lei nº 9.008, de
21/3/1995)
XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente
estabelecido. (Inciso acrescido pela Lei nº 9.870, de 23/11/1999)
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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.
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.
§ 2º Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e
somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.
§ 3º 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 VI
Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores
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.
§ 1º 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.
§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
§ 3º 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.
§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de
proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.
§ 5º 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.
§ 6º (Vide Lei nº 13.146, de 6/7/2015)
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.
§ 1º É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta
por qualquer interessado.
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§ 2º 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.
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.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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.
§ 1º 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.
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§ 2º (VETADO).
§ 3º 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.
§ 4º 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 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. (“Caput” do artigo com 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 único acrescido 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.
§ 1º A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço
público, quando violar obrigação legal ou contratual.
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§ 2º A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as
circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da
atividade.
§ 3º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade
administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.
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.
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO).
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DAS INFRAÇÕES PENAIS
.......................................................................................................................................................
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:
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 .
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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 o disposto 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 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 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.
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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.
§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010
Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre
seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades
dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.
§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos
sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de
resíduos sólidos.
§ 2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por
legislação específica.
Art. 2º Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nºs
11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de
2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
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Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro. (Ementa com redação dada pela
Lei nº 12.376, de 30/12/2010)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta
e cinco dias depois de oficialmente publicada.
§ 1º Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando
admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. (Vide Lei nº 5.338, de
16/10/1967)
§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.036, de 1/10/2009)
§ 3º Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto,
destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da
nova publicação.
§ 4º As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior.
§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei
revogadora perdido a vigência.
Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum.
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei
nº 3.238, de 1/8/1957)
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao
tempo em que se efetuou. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 3.238, de 1/8/1957)
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por
ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição
pre-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 3.238, de
1/8/1957)
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 3.238, de 1/8/1957)
Art. 7º A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o
começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família.
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§ 1º Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos
impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração.
§ 2º O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades
diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 3.238, de 1/8/1957)
§ 3º Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do
matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal.
§ 4º O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que
tiverem os nubentes domicílio, e, se este for diverso, à do primeiro domicílio conjugal.
§ 5º O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa
anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se
apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos
de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 6.515, de 26/12/1977)
§ 6º O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem
brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 (um) ano da data da sentença, salvo se
houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação
produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças
estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno,
poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de
homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a
produzir todos os efeitos legais. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.036, de
1/10/2009)
§ 7º Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao
outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua
guarda.
§ 8º Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de
sua residência ou naquele em que se encontre.
Art. 8º Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-seá a lei do país em que estiverem situados.
§ 1º Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos
bens moveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares.
§ 2º O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se
encontre a coisa apenhada.
Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se
constituírem.
§ 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma
essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos
requisitos extrínsecos do ato.
§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em que
residir o proponente.
Art. 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que
domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens.
§ 1º A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 9.047, de 18/5/1995)
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§ 2º A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
LIVRO I
DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO XIV
DO TRANSPORTE
.......................................................................................................................................................
Seção II
Do Transporte de Pessoas
.......................................................................................................................................................
Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de
iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a
comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.
§ 1º Ao passageiro é facultado desistir do transporte, mesmo depois de iniciada a
viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde
que provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar.
§ 2º Não terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de
embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe
será restituído o valor do bilhete não utilizado.
§ 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até
cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.
Art. 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do
transportador, ainda que em conseqüência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir
o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do
passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas
de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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