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1. DO PROJETO: 

Foi protocolado, no dia 15/04/2020, na presente Assembleia Legislativa do Ceará, 

de autoria do eminente Deputado Agenor Neto, o Projeto de Lei nº 00104/2020, que 

trata da suspensão dos prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso decorrentes 

da aquisição de produtos ou serviços, no âmbito do estado do Ceará, por motivo de 

decretação de estado de emergência em saúde ou calamidade pública, com medidas de 

isolamento social, decorrente de pandemias ou epidemias de doenças 

infectocontagiosas. 

O presente projeto resumiu-se nos seguintes pontos: 

 A competência concorrente do Estado para legislar sobre matéria de consumo; 

 O período de quarentena e isolamento social necessário que impossibilita o 

comparecimento presencial dos consumidores nos estabelecimentos comerciais 

para exercer seu direito de garantia; 

 Proposição que engloba apenas produtos ou serviços adquiridos antes ou durante 

à situação de calamidade pública; 

 A ausência de uma lei específica desta matéria para situações calamitosas de 

pandemias-epidemias infectocontagiosas; 

 O projeto abrange, além da pandemia atual (SARS-CoV-2 COVID-19), 

também futuras pandemias ou epidemias; 

Diante da importância do tema para o consumidor, coube a esta Comissão de 

Defesa de Consumidor elaborar parecer sobre a viabilidade formal e material do presente 

projeto de Lei, com base nas legislações pertinentes, o que faz a seguir: 

 

2. DA COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA 

DE CONSUMO: 

 

Inicialmente, cumpre destacar que o presente projeto fora aprovado pela 

procuradoria da assembleia legislativa, com emissão de parecer favorável, não 
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visualizando qualquer desconformidade com a legislação constitucional, ordinária ou do 

regimento interno do órgão legislativo. Assim não poderia ser diferente, senão vejamos: 

Previsto no artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

a competência concorrente se dá quando um ou mais tipos de matérias podem ser 

reguladas simultaneamente por mais de uma autoridade ou órgão. Precisamente em seus 

incisos V e VIII, resta positivada a competência para os Estados regular normas 

consumeristas e de responsabilidade por dano ao consumidor. Senão vejamos: 

“Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:  
(...) 
V – produção e consumo;  
(...)  
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico;  
(...) 
§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende 
a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.” 

 

Da própria leitura do texto constitucional e nos termos do §1º nota-se que a 

competência da União consiste em legislar acerca de normas gerais de consumo, 

deixando questões mais específicas para os outros entes. Foi o que ocorreu com a 

elaboração do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), estipulando normas 

generalíssimas sobre as relações consumeristas. 

Já em relação aos Estados, estes devem legislar sobre normas mais específicas e 

não tuteladas pela legislação federal, como é o caso, em relação ao presente projeto de 

Lei, da suspensão dos prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso decorrentes da 

aquisição de produtos ou serviços, no âmbito do estado do Ceará, quando decretado 

estado de emergência em saúde ou calamidade pública, com medidas de isolamento 

social, decorrente de pandemias ou epidemias de doenças infectocontagiosas. 
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Apesar do Código de Defesa do Consumidor já conter normas que tutelam os 

temas de garantia, troca e devolução de produtos/serviços, precisamente em seus artigos 

18, 24 e 49, o referido diploma legal restou omisso em relação a situações 

excepcionalíssimas, como é o caso atual do país em face da Pandemia SARS-CoV-2 

COVID-19, onde foram sancionadas medidas rígidas de isolamento social. No caso do 

Ceará tais medidas ocorreram por meio dos Decretos Governamentais nº 33.519 e 

33.574.  

Desta forma, foi constatado por esta Comissão de Defesa do Consumidor da 

OAB-CE que o projeto de lei nº 104/2020, que tramita nesta Assembleia Legislativa 

do Estado do Ceará, trata-se de matéria exclusivamente consumerista, onde, 

também, foi verificado não haver qualquer incompatibilidade do projeto de Lei 

frente as legislações ordinárias e federais atuais. 

À vista disso, cumpre fazer observações sobre o conteúdo material do projeto de 

Lei discutido, conforme se alcançará nos tópicos seguintes: 

 

3. DO PROJETO DE LEI Nº 104/2020: 

 

3.1. Análise do Projeto de Lei à luz do Código de Defesa do Consumidor: 

Apesar do presente projeto de lei versar, exclusivamente, sobre Direito do 

Consumidor, é de entendimento dessa Comissão da necessidade de revisão da redação 

de alguns de seus artigos e parágrafos, para que seja melhor adequado ao princípio do 

equilíbrio contratual nas relações de consumo, adotado tanto pelo Código Civil 

Brasileiro quanto pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Desta feita, passamos à análise. 

Como podemos verificar a intenção do presente projeto de lei é de proteger a 

relação de consumo conferindo por um lado, ao consumidor, uma lei que suspenda os 

prazos de garantia de seus produtos, caso estes venham a apresentar vício/fato dentro do 

período dos decretos estaduais, e por outro lado, aos fornecedores e suas assistências 

técnicas, quando da suspensão de suas obrigações nas realizações de troca, devolução 
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ou reembolso, decorrentes desta mesma decretação de estado de emergência em saúde 

ou calamidade pública decorrentes de pandemias ou epidemias de doenças 

infectocontagiosas. 

Portanto, ao analisar o referido projeto de lei, chegamos à conclusão que o 

legislador acaba por impedir o exercício pleno dos direitos do consumidor, em 

determinados casos como veremos adiante, mesmo na situação atual e, em contraponto, 

beneficiar o fornecedor, quando generaliza – ou não especifica – o rol de produtos e 

serviços, bem como o rol de empresas que devem se abster de promover os direitos de 

troca, devolução ou reembolso decorrentes da aquisição de produtos ou serviços, no 

âmbito do estado do Ceará  

A supracitada análise se dá por questões técnicas, já que temos atividades na 

cadeia de fornecedores que não foram afetadas pelos decretos estaduais, bem como 

produtos que são classificados como essenciais ao consumo. Não contemplando os 

referidos aspectos o projeto de lei poderá retirar do consumidor direitos que são 

plenamente possíveis de serem atendidos pelos fornecedores, nesse momento de 

pandemia. 

Ora, imaginem os senhores um consumidor que comprou um produto, e.g. uma 

impressora para suas atividades home office, antes ou até mesmo durante a decretação 

da pandemia em uma empresa que não teve suas atividades paralisadas, por exemplo um 

hipermercado. Assim, essa mesma impressora veio apresentar defeito com 30 dias de 

uso e, portanto, dentro do prazo de decretação da pandemia. 

Pela lei consumerista o fornecedor responde solidariamente pelos vícios 

apresentados nos produtos que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, sendo 

esse mesmo fornecedor, definido pela própria lei consumerista, como todo aquele que 

produz, distribui ou comercializa o produto ou serviço. Vejamos a Lei 8.078/90: 

(...) 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 
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(...) 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a 
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

Portanto, é plena e perfeitamente viável que o presente projeto de lei traga aos 

consumidores o dever que determina a lei maior consumerista, fazendo com que esse 

consumidor não seja preterido em seu direito de troca ou reembolso, nesse momento, 

atendidos, por óbvio, o prazo de 30 dias determinados por lei para ser sanado o vício, 

sob pena de substituição do produto por outro em pleno funcionamento, substituição da 

quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Vejamos novamente a Lei 

8.078/90: 

Art. 18 – (...) 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode 
o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:  

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso;  

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;  

III - o abatimento proporcional do preço. 

 

O projeto de lei também deve deixar claro que os cumprimentos dos referidos 

direitos devem ser realizados pelo estabelecimento comercial onde foi adquirido o 

produto pelo consumidor, para atender os princípios legais e conceder equilíbrio 

necessário para a relação consumo. 

Em outro caso, podemos fazer uma breve analogia ao exemplo do Procon do 

Estado de São Paulo, trazido no próprio projeto de lei, mas agora sob a ótica dos decretos 

do Estado do Ceará. 

Por outro viés, o consumidor cearense que precisa realizar a revisão de seu veículo 

automotor dentro do prazo estipulado pela empresa, já que a oficina mecânica em 

questão está permitida para funcionar e, de acordo com os decretos estaduais o 
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consumidor está autorizado a ir. Vejamos: 

DECRETO Nº 33.574 de 05 de maio de 2020. (Ceará) 

(...) 

Art. 5° No período de 8 a 20 de maio de 2020, fica estabelecido o 
dever geral de permanência domiciliar no município de Fortaleza. 

§ 1° O disposto no “caput”, deste artigo, importa na vedação à 
circulação de pessoas em espaços e vias públicas, ou em espaços e 
vias privadas equiparadas a vias públicas, ressalvados os casos de 
extrema necessidade que envolvam: 

(...) 

VII - o deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços 
essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado nos termos da 
legislação; 

 

Decreto Nº 33523 DE 23/03/2020. (Ceará) 

Art. 1º Durante o período previsto no art. 1º, "caput", do Decreto nº 
33.519, de 19 de março de 2020, o qual prevê diversas medidas 
necessárias para enfrentamento do novo coronavírus, fica autorizada 
a continuidade de obras emergenciais em estabelecimentos 
hospitalares da rede privada de saúde. 

(...) 

§ 2º No período de que trata o "caput", deste artigo, também se 
manterão em funcionamento: 

I – oficinas e concessionárias exclusivamente para serviços de 
manutenção e conserto em veículos; 

(...) 

 

Entretanto, vamos imaginar que esse consumidor faz parte de grupo de risco ou 

esteja impedido de sair de casa por ter sido contagiado pelo COVID-19. Sendo assim, 

esse consumidor estaria desobrigado a ir cumprir o prazo para revisão, sendo possível a 

aplicação do presente projeto de lei, caso venha esta ser aprovada na casa legislativa e 

sancionada pelo governo estadual, desde que o consumidor assim opte, entrando em 

contato com os canais de atendimento do fornecedor para informá-la de sua decisão, não 

sendo necessário, nesse último caso, o consumidor comprovar sua impossibilidade. 

 Em última demonstração, e extremamente importante, temos que promover a 

análise técnica para cumprimento, por parte dos fornecedores (ou equiparados) 
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possibilitados de exercer sua atividade laboral, das garantias nos casos que envolvam 

produtos considerados essenciais. 

A lei consumerista determina que os bens considerados essenciais devem ser, por 

opção do consumidor, reparados, substituídos ou restituído o valor pago por ele de forma 

imediata pelo fornecedor. 

Para cumprimento desse direito a lei consumerista, inclusive traz as condições 

possíveis no caso de o consumidor optar pela substituição do produto e o fornecedor não 

ter um da mesma espécie para oferecer. Vejamos, mais uma vez, o artigo 18, da Lei 

8.078/90: 

Art. 18 – (...) § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das 
alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão 
do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 
qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se 
tratar de produto essencial.  

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° 
deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá 
haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, 
mediante complementação ou restituição de eventual diferença de 
preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste 
artigo. 

 

Assim, passamos à última e importante demonstração. Para isso vamos utilizar o 

primeiro caso, desta vez com aquisição de produto essencial. 

O consumidor, dentro ou fora do período da decretação de estado de pandemia, 

adquiriu um produto essencial, e.g. uma geladeira, para acondicionar seus alimentos. O 

produto foi comprado em um estabelecimento comercial que não teve suas atividades 

laborais paralisadas durante a decretação da pandemia.  

Pela condição de cumprimento de garantia, tendo esse produto essencial ter 

apresentado vício dentro de 60 dias de sua compra, nesta hipótese entende-se 

perfeitamente possível a aplicação do § 3°, do artigo 18, da lei 8.078/10, o Código de 

Defesa do Consumidor, devendo o fornecedor, imediatamente, conceder as hipóteses do 

§ 1°, do mesmo artigo 18. Sem prejuízo nenhum para ambas as partes. 

Cumpre salientar que a obrigatoriedade do que determina o artigo 18, § 1°, inciso 
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I, II e III, pelo fornecedor/comerciante, são aqueles constantes dos prazos legais de 

garantia, sendo eles 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os produtos 

duráveis, assim definidos pela lei consumerista maior e também os prazos das garantias 

estendidas contratadas entre as partes integrantes destes contratos. Vejamos: 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 
constatação caduca em: 

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 
não duráveis;  

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 
produtos duráveis. 

 

Os demais prazos de garantias fornecidos ao consumidor, são, geralmente, prazos 

concedidos por mera liberalidade do construtor ou fabricante e devem, em nosso 

entendimento, obrigar apenas estes, já que, assume, pessoalmente essa obrigação junto 

ao consumidor. Esses prazos são aqueles geralmente aplicados para completar o período 

de 12 meses, após prazos definidos no artigo 26, incisos I e II, para garantia do produto. 

 

4. SUGESTÃO PARA EMENDA LEGISLATIVA: 

 

Assim, expostas as análises desta Comissão de Defesa do Consumidor, o Projeto de 

Lei melhor amolda os interesses públicos e ao equilíbrio nas relações consumeristas se, 

na possibilidade de ser emendado, fossem feitas as seguintes alterações, com suas 

justificativas: 

Proposta de emenda ao PL 104/2020: 

 

Art. 1º: Ficam suspensos os prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso 

decorrentes da aquisição de produtos ou serviços, no âmbito do Estado do Ceará, 

enquanto durar o estado de emergência em saúde ou calamidade pública decorrente da 

pandemia do vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), assim decretado pelo governo estadual no 

Ceará; 

Parágrafo 1º: Sem alteração; 

Parágrafo 2º: A suspensão tratada nos termos do Caput deste artigo aplica-se a 
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todos os fornecedores de produtos e serviços, inclusive assistências técnicas, exceto 

aqueles que não tiveram suas atividades paralisadas ou sejam prestadores de serviços 

essenciais; 

Parágrafo 3º: O determinado no Caput deste artigo não será aplicado para os 

casos de troca, devolução e reembolso, por parte de fornecedores e suas assistências 

técnicas constantes da exceção do parágrafo 2º, e desde que os produtos ou serviços 

sejam de naturezas essenciais; 

 

Justificativa: Um dos motivos pelo qual o vírus atual foi menosprezado por diversos 

governos decorreu pela falta de conhecimento acerca de como este agente atuava, seu 

grau e forma de transmissibilidade e a possibilidade de mutação. Desta forma, em uma 

pandemia/epidemia não existem critérios prévios rígidos e definidos de como a população 

será afetada e o deve ser feito para evitar a contaminação. Dado o caráter de 

excepcionalidade, importante que o projeto de Lei se atenha apenas à pandemia atual, e, 

no caso de uma futura pandemia/epidemia, elabore-se a legislação pertinente que englobe 

as necessidades do caso, evitando-se uma rigidez desnecessária para uma situação 

extremamente imprevisível.  

Da mesma forma, importante que seja adicionado dois parágrafos no presente 

artigo. A inclusão dos parágrafos segundo e terceiro vêm de forma a determinar que os 

fornecedores que não tiveram suas atividades paralisadas, ou que sejam prestadoras de 

serviços essenciais, continuem a garantir os direitos de troca, devolução ou reembolso 

constantes do caput do artigo 1º, dos consumidores, bem como para os casos de troca, 

devolução e reembolso de valores de produtos/serviços de natureza essenciais, de cujo os 

fornecedores, indicados pela lei maior consumerista como responsáveis solidários pela 

manutenção desses direitos, não estejam impedidos de realizar suas atividades por 

decreto, na forma do caput do artigo 1º.  Não poderia ser diferente, visto que a população 

consumidora, atualmente em grande parte isolada em suas residências, poderia sofrer 

prejuízos irreparáveis caso, durante a pandemia atual, caso tivesse de aguardar o fim desta 

para que o fornecedor que está realizando suas atividades realize a troca, devolução ou 

reembolso de um produto. Principalmente no que se refere aos produtos e serviços de 

natureza essenciais. 
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Art. 2º: O disposto nesta Lei aplica-se às hipóteses em que os produtos ou serviços 

tenham sido adquiridos antes ou durante a situação anormal caracterizada como “Estado 

de Emergência em Saúde Pública” ou “Estado de Calamidade Pública” de que trata o art. 

1º, bem como dentro ou fora do estabelecimento comercial, por telefone, a domicílio ou 

por via eletrônica, cujos prazos para exercício do direito de garantia, troca, devolução ou 

reembolso tenham sido prejudicados pelas medidas emergenciais de contenção do 

contágio desenfreado, respeitados os parágrafos 2º e 3º, do artigo 1º. 

 

Art. 3º: Para os casos de troca, devolução e reembolso pelos fornecedores 

constantes da exceção do parágrafo 2º, do artigo 1º, desta lei, deverão prevalecer os 

prazos legais, assim definidos no artigo 26, incisos I e II, da lei 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, a contar da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços; 

Parágrafo Único: Prevalecerá a suspensão dos direitos constantes do artigo 1º, 

junto aos fornecedores da exceção de seu parágrafo 2º, por opção do consumidor ou por 

outro motivo que o impeça de exercer tais direitos, desde que o consumidor informe 

previamente sua condição ou opção a esses fornecedores; 

 

Justificativa: A inserção da redação no artigo 3º é de suma importância, principalmente 

para se definir quais prazos os fornecedores, por sua solidariedade, estão obrigados a 

respeitar. Nesse sentido, aqueles que permanecem no exercício de suas atividades devem 

atender as necessidades dos consumidores, desde que os produtos ou serviços apresente 

vício dentro do prazo legal de 30 dias, tratando-se de produtos ou serviços não duráveis, 

ou de 90 dias, tratando-se de produtos ou serviços duráveis, assim definidos no artigo 26, 

incisos I e II, da Lei 8.078/90, a contar da entrega efetiva do produto ou do término da 

execução dos serviços. Ademais, importante também a inserção da redação do parágrafo 

único, do referido artigo, para garantir ao consumidor, por sua opção ou algum motivo 

que o impeça de exercer tais direitos, a suspensão dos direitos constantes do artigo 1º 

junto aos fornecedores cujos decretos estaduais não os impedem de exercerem suas 

atividades, desde que o consumidor manifeste previamente essa sua opção ao fornecedor. 
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Art. 4º: Findado o período de situação anormal de que trata o Art. 1º, o transcurso 

dos prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso prosseguirá pelo lapso temporal 

remanescente fixado em Lei ou nos respectivos contratos. 

 

Justificativa: Aqui houve apenas a realocação desta redação constante, agora, do artigo 

4º, onde anteriormente constava no artigo 3º. 

 

Art.4º. Havendo prorrogação da situação anormal caracterizada como “Estado de 

Emergência em Saúde Pública” ou “Estado de Calamidade Pública”, a suspensão de que 

trata este artigo será renovada por igual período fixado em novo Decreto do Chefe do 

Poder Executivo estadual. (Revogado) 

 

Justificativa: O artigo 4º do presente projeto de Lei se faz desnecessário, visto que o 

artigo 1º é bastante objetivo e claro que as presentes medidas durarão enquanto vigentes 

os estados emergência de saúde ou de calamidade pública, razão pela qual não se pode 

falar em renovação da suspensão “por igual período”. A suspensão será mantida enquanto 

durar os estados previstos no artigo primeiro, ainda que estes venham a ser prorrogados 

pelo Governo do Estado, desde que mantidas as medidas de isolamento expostas no art.1º, 

§1º.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Superados os estudos, conclui-se que é de extrema importância e relevância o 

acatamento das proposituras de emendas que foram discorridas, para atender os 

princípios da legislação consumerista e trazer para o presente projeto de lei o devido 

equilíbrio contratual nas relações de consumo, mesmo em momentos 

excepcionalíssimos como o que, não só o estado do Ceará, mas todo país, está 

vivenciando. 

Com o devido acatamento, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-CE 

pugna, a esta Egrégia Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pelo regular trâmite 
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do projeto de lei em análise nº 104/2020, observando a sugestão de emenda trazida no 

presente parecer, pois terá o condão de legislar pacifica e equilibradamente nas relações 

de consumo, resguardando aos polos envolvidos nas relações garantias 

importantíssimas, não prejudicando ainda mais o consumidor e nem onerando os 

fornecedores que se encontram em funcionamento, principalmente nesse momento de 

isolamento social. 

Remeta-se, via ofício, o presente estudo com cópia para a Assembleia Legislativa 

do Estado do Ceará, sendo endereçado ao gabinete do autor da proposição legislativa 

Deputado Agenor Gomes de Araújo Neto  

 

Fortaleza/CE, 12 de maio de 2020. 
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