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PROÍBE AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE EFETIVAREM VENDA
CASADA  DE  PRODUTOS  E  SERVIÇOS
ESTRANHOS A SUA ATIVIDADE PRINCIPAL NA
MESMA  FATURA  DO  SERVIÇO  PÚBLICO
PRESTADO.

        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 - Ficam as empresas concessionárias de serviços públicos que atuam no Estado de Mato Grosso
proibidas de efetivarem venda casada ou condicionada de outros serviços, seguros ou produtos estranhos ao
serviço original objeto da concessão, na mesma fatura mensal em que cobram pelo serviço prestado. 

Paragrafo Único - Para fins do cumprimento do dispoto no caput deste artigo, entendem-se como
concessionárias de serviços públicos todas as empresas fornecedoras de água, energia elétrica, gás,
telefonia e qualquer outro serviço público cobrado mensalmente por meio de fatura ou por outro instrumento. 

        Art. 2º - Qualquer transação estranha à concessão original não poderá condicionar qualquer ato, serviço
ou desconto da prestação do serviço público correspondente e tal condição deverá ser devidamente
informada ao consumidor, sendo vedada qualquer outra cobrança na mesma fatura mensal enviada para
pagamento pelo serviço público prestado.

       Art. 3° - O descumprimento às disposições da presente lei acarretará ao infrator multa no valor de 20
(vinte) vezes o valor cobrado ou disponibilizado irregularmente ao consumidor, dobrada em caso de
reincidência, a ser aplicada pelos órgaos de defesa do consumidor e revertida para o Fundo Estadual de
Defesa do Consumidor - FUNDECON-MT, não obstante a concessão do desconto em favor do consumidor
do valor cobrado indevidamente no ato do pagamento ou a devolução em dobro do valor indevido que tenha
sido pago pelo mesmo. 

     Art. 4° - As empresas abrangidas por esta Lei terão 60 (sessenta) dias a partir da publicação desta Lei
para se adequar à mesma, devendo, a partir de então, emitir as faturas somente com o valor dos serviços
públicos efetivamente prestados. 
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa impedir a abusiva prática adotada por concessionárias fornecedoras de serviço
público que, condicionem ou introduzem em suas faturas outros serviços, seguros ou produtos estranhos ao
serviço original objeto da concessao, ocasionando enriquecimento ilícito da fornecedora, por cobrar em
desacordo com o serviço usufruído.

 

A venda casada é uma prática comercial proibida por lei (Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor) que
consiste na venda de produtos ou serviços sob a obrigatoriedade da aquisição de outros. É uma das
ilegalidades mais frequentes em estabelecimentos comerciais e instituições financeiras, passível de denúncia
e punição legal.

 

Segundo  o CDC – Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada
pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem
como, sem justa causa, a limites quantitativos;

 

Logo o que a Lei prevê é a ampla liberdade de escolha do consumidor quanto ao que deseja consumir, não
sendo lícita a imposição, do fornecedor, de qualquer produto ou serviço para aquisição de outro.

 

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao vedar tal prática ilegal:

 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA. VENDA CASADA. SERVIÇO E APARELHO.
OCORRÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação civil pública apresentada ao fundamento
de que a empresa de telefonia estaria efetuando venda casada,
consistente em impor a aquisição de aparelho telefônico aos
consumidores que demonstrassem interesse em adquirir o
serviço de telefonia.
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(...)

7. A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no
art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da
violação à esfera individual. A evolução da sociedade e da
legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência  do Superior
Tribunal de Justiça a entender que, quando são atingidos valores
e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a
essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

8. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma
comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem
coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista
jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas
qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na
verdade, apenas a consequência da lesão à esfera
extrapatrimonial de uma pessoa.

(...)

11. A prática de venda casada por parte de operadora de
telefonia é capaz de romper com os limites da tolerância. No
momento em que oferece ao consumidor produto com
significativas vantagens - no caso, o comércio de linha
telefônica com valores mais interessantes do que a de seus
concorrentes - e de outro, impõe-lhe a obrigação de aquisição
de um aparelho telefônico por ela comercializado, realiza
prática comercial apta a causar sensação de repulsa coletiva
a ato intolerável, tanto intolerável que encontra proibição
expressa em lei.

12. Afastar, da espécie, o dano moral difuso, é fazer tabula rasa
da proibição elencada no art. 39, I, do CDC e, por via reflexa,
legitimar práticas comerciais que afrontem os mais basilares
direitos do consumidor. 13. Recurso especial a que se nega
provimento.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.397.870 - MG (2013/0143678-9)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. DJE
10.12.2014).

 

Cumpre asseverar que essa prática abusiva também se constitui em infração da ordem econômica, nos
termos das disposições constantes do art. 36º, § 3º, XVIII, da lei de Defesa da Concorrencia, (lei n.º
12.529/2011), sujeitando os infratores às suas sanções e que apresenta a seguinte definição de venda
casada: “subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a
prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem;”.
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Desta feita, a presente proposição visa proporcionar aos usuários dos serviços públicos maior transparência
nas faturas mensais dos serviços prestados. Algumas empresas, por livre iniciativa, adotam a prática de
incluir outros produtos e serviços das faturas de cobrança, muitas vezes, nem percebida pelos usuários, que
pagam além do valor justo pelo serviço público inicialmente contratado.

 

Por fim, destaca-se que, considerando que a relação entre concessionárias de serviços públicos e o usuário
final dos serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 1061219/RS), os Estados-membros, por meio de seu
Parlamento, detém competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor, nos termos do art. 24,
V e VIII, da CF/88 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.961, rel. p/ o ac. min. Marco
Aurélio, j. 19-12-2018).

 

Conforme o exposto, e com a finalidade de acabar com esta prática abusiva de mercado, submeto aos
nobres pares a presente proposta a qual solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Setembro de 2020

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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