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Institui  a  obrigatoriedade  das  empresas
prestadoras de serviços, entidades financeiras,
ou qualquer pessoa jurídica de Direito Privado,
que pratique relação de consumo, neste Estado,
fornecer  cópias  integrais,  pormenorizada  e
d e t a l h a d a s ,  c o m  l e t r a s  l e g í v e i s  e
compreensíveis, ao cliente ou consumidor, após
a celebração de contrato.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - É dever das empresas contratadas, fornecerem aos consumidores uma via dos contratos de
prestações de serviços, firmado e disponibilizado ao cliente logo após a assinatura entre partes, inclusive
contrato de adesão, de forma física ou eletrônica, celebrado por qualquer meio de comunicação .    

Art. 2º - Compete exclusivamente a empresa contratada provar a entrega da copia do contrato ao cliente,
sendo assim, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sob pena de nulidade contratual,
sem prejuízo das demais sanções, civis, processuais e penais cabíveis. 

Art. 3º - A empresa contratada deve deixar clara as informações vigente no contrato, sob pena de responder
por propaganda enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas
e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

I - as empresas possuem obrigação de trazer informações adequadas e claras 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;  

II - qualquer modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, deve ser nula de pleno
direito, sob pena de reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos por parte da
empresa contratada.

III - o consumidor possui a precedência da sua facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
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inversão do ônus da prova a seu favor, no processo administrativo, ou civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

IV - para esclarecimento da lei, 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.

V - produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

VII - 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.

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Considerando a quantidade imensurável de reclamações em desfavor das empresas prestadoras de serviço,
tanto privadas quanto publicas, tais como, telefonia, distribuidoras de energia, e entidades financeiras, ao
passo que, somente no ano de 2018, foram realizados 2.648.521 (dois milhões seiscentos e quarenta e oito
mil quinhentos e vinte e um) atendimentos pelos Procons integrados ao Sindec - crescimento de 6,3% em
relação ao ano anterior, com média mensal de 220 mil consumidores com isso, verifica-se que a cada minuto
os direitos do consumidor são desrespeitados nos vários setores do mercado. Há de se notar que o
consumidor continua sendo mal atendido, inclusive nos chamados SACs - Serviços de Atendimento ao
Consumidor por telefone.

O grande desafio do presente século está relacionado à qualidade do serviço de telefonia móvel e fixo, além
do serviço de internet e da TV por assinatura. Diante da inegável relevância que as telecomunicações
exercem na vida da população em nosso país, o Estado Brasileiro – quando procurou igualar as relações de
consumo, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor – não poderia deixar essas relações desprotegidas
da tutela do Código de Defesa do Consumidor, assim como neste diapasão, está casa de lei tem por
obrigação, dar sua contribuição nesta temática, até porque esta lei trata-se de matéria concorrente.  

Considerando que, os serviços de telecomunicação, tais quais, telefonia, internet, Tv por assinatura, entre
outros, estão arraigados no cotidiano de qualquer indivíduo, seja pessoa física ou jurídica, de grande ou
pequeno porte; todos são consumidores em potencial e, portanto vulneráveis diante da força dessas grandes
empresas fornecedoras desses serviços.

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon) divulgou recentemente, através da
publicação do Boletim Sindec 2018, os dados do ano passado em relação ao número de queixas recebidas
pelos Procons em todo o Brasil, além de detalhar os tipos de queixas e os setores envolvidos. Talvez não
seja surpresa para muitos, mas o setor que mais teve queixa pelos consumidores foi o de telecomunicações.

Conforme o Boletim o número de queixas em relação ao setor subiu em 23.6% se comparado com o número
do ano retrasado (2017). Apesar disso, houve um avanço quanto às soluções das demanda que teve cerca
de 81.7% atendidas.

Entre as principais reclamações feitas pelos consumidores a respeito do setor estão as relacionadas a
problemas com cobranças, que totalizou 39,2%, seguido pelas reclamações sobre contratos (17,3%) ou
má qualidade dos produtos ou serviços (15,9%).

O top 5 (cinco) das empresas que mais foram alvos de reclamações no ano passado mostra a América Móvil
(Claro/Embratel/Net) em primeiro lugar, com cerca de 204.145 queixas. Em segundo lugar vem a Oi com
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200.659 queixas, seguida pela Vivo/Telefônica/GVT com 165.048 queixas, Itaú com 92.934 e Sky com
89.273.

Claro, Embratel, Oi fixo, Oi celular, Vivo, GVT, Itaú, Sky, entre outras empresas, estão no topo da lista.
Segundo os dados também recebem um grande número de reclamações nos Procons como os cartões de
crédito que somam 7.3% dessas queixas, TV por assinatura com 6.9% e banco comercial com 5.7%.
Lembrando que esses Procons são integrados ao Sindec (Sistema Nacional de Informações de Defesa do
Consumidor) e estão espalhados em 531 cidades do Brasil.

Ainda de acordo com os dados, só no ano passado foram registradas mais de 2.648.521 queixas, o que
representa um aumento de 6.3% em relação ao ano de 2018.

Outro fato que chama a atenção é que no Ranking dos assuntos e problemas mais demandados nos
Procons estão as Operadoras de Comunicação. Mas, diante de tantos problemas, a quem o consumidor
deve recorrer? Muitos consumidores, quando enfrentam algum problema relativo aos serviços que
contrataram, têm dúvidas sobre a quem recorrer: se Anatel, Procons ou Juizados Especiais. Cada um
desses órgãos atua de forma distinta – e é importante conhecer tais diferenças,

Desta forma, faz se necessário que o consumidor esteja de posse da copia do contrato de adesão por ele
assinado, tendo em vista que, quase como regra a copia do contrato que deveria ser costumeiro, se torna
excessão, ao passo que, algumas empresas aproveita do pouco esclarecimento do consumidor e não
entrega copia do contrato no ato de sua assinatura, alegando mais diversas desculpas, tais como: a empresa
contratada, não possui sede no Estado, então tem que mandar para assinatura, somente após assinado será
entregue uma copia ao consumidor, logo, o consumidor acabar por esquecer de cobrar e não recebe sua
copia do contrato de forma automática.       

Nesta consonância, o consumidor quando deseja contestar o r. contrato, encontra muita dificuldade de
conseguir uma copia, a vezes tem que recorrer ao judiciário,  para conseguir algo que está amparado por lei,
ao passo que, não consegue resolver seu problema por meio dos canais de atendimentos das prestadoras
de serviços.

A matéria do projeto de lei encontra-se simetria no CDC, Lei 8078/90, que por meio de um comando
constitucional, busca o equilíbrio contratual entre fornecedor e consumidor, com a missão de combater os
inúmeros abusos praticados no mercado de consumo. Ressalte-se que a Lei do consumidor prevê que 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, entre outros princípios, o da melhoria dos serviços públicos e privados.

Nessa toada, o Código de Defesa do Consumidor surge como um instrumento legislativo de vocação
constitucional, de interesse público e inderrogável pela vontade das partes. Com efeito, todos os contratos
que envolvem o consumidor, estão sujeitos à aplicabilidade dos direitos e garantias conferidos pelo
CDC, que limitam a autonomia da vontade das partes, submetendo-se ao dirigismo contratual imposto pelo
Estado Democrático de Direito.

Quando existe um desrespeito às normas e princípios imperativos do direito consumerista, o fornecedor
violador tem o dever jurídico de reparar o dano – material ou moral – causado ao consumidor, mesmo que
não tenha agido com culpa, em razão da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva.

Sobretudo ao amor ao debate no que se refere à atuação do Poder Judiciário no controle de
Constitucionalidade, destaca-se decisão recente do STF.

Destarte, Supremo Tribunal Federal nas ações que questionam a constitucionalidade da lei em tese, que visa
sobre o legalidade do parlamento Estadual legislar sobre matéria de direito do consumidor.

O informativo n. 928, primeiro do STF em 2019, comunica que foi declarada constitucional a Lei n.
14.040/2003, do Estado do Paraná, que proíbe que as empresas concessionárias façam o corte do
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fornecimento de água e luz por falta de pagamento, em determinados dias da semana.

Tomando por fundamento o art. 22, IV, da Constituição Federal, que define como competência privativa da
União legislar sobre os serviços de energia elétrica, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica (ABRADEE) ajuizou uma ação direita de inconstitucionalidade, alegando que haveria um vício formal
na lei estadual, pois regulamentava matéria estranha a sua competência.

Percebam que a inconstitucionalidade foi questionada em abstrato, por meio de ação própria (ADI),
impetrada por pessoa legitimada para tanto, nos termos do art. 103, da Constituição Federal. A ADI foi
distribuída para o Min. Alexandre de Moraes e levada ao plenário do STF no último dia 19 de dezembro,
oportunidade na qual os ministros decidiram pela constitucionalidade da norma questionada, afirmando que,
na verdade, a lei trata de direito do consumidor, que é de competência concorrente, nos termos do art.
24, V e VIII, da Constituição Federal.

Como sabemos, o Brasil adota a forma federativa de Estado, no modelo de cooperação entre os entes
federativos, que possuem competências comuns e concorrentes para disciplinar temas de interesse geral,
como é o caso do direito do consumidor, também aplicável à relação de consumo de serviços essenciais
prestados por empresas concessionárias, como é o caso da água, da luz, da telefonia, da aviação civil e etc.

Em síntese, o STF julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade proposta pela ABRADEE e,
como tais ações são dúplices ou ambivalentes, a sua improcedência confirma a constitucionalidade da
norma questionada. Dito de outra forma, julgar improcedente uma ADI é a mesma coisa que declarar a
constitucionalidade da norma. Tem o mesmo efeito, portanto, de julgar procedente uma Ação Declaratória de
Constitucionalidade.

Dessa forma, “é constitucional lei estadual que proíbe que as empresas concessionárias façam
o corte do fornecimento de água e luz por falta de pagamento, em determinados dias” (STF.
Plenário. ADI 5961/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o Ac. Min. Marco Aurélio, julgado
em 19/12/2018 – Info 928).

Por todo exposto, o próprio STF em decisão recente, firmou jurisprudência ao reconhecer que o parlamento
Estadual do Estado do Mato Grosso, possui legitimidade concorrente para legislar sobre matéria de consumo.

Por fim, a aprovação desta lei trará dignidade e respeito ao cliente nas relações de prestação de serviço e
consumo. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Maio de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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