
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 003104/2022

Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de
2019, que institui o Código Estadual de
Defesa do Consumidor de Pernambuco,
originada de projeto de autoria do Deputado
Rodrigo Novaes, a fim de estabelecer prazo
para a reparação de danos provocados ao
imóvel do consumidor pelo fornecedor que a
eles der causa.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019, passa a vigorar com os seguintes
acréscimos:

“Art. 20-A. O fornecedor de produto ou serviço deverá reparar
todos os danos por ele causados ao imóvel em que residir o
consumidor, quando da realização dos procedimentos indicados no
art. 20 , mormente para instalação, suporte técnico ou manutenção
de equipamentos, no prazo de até 7 (sete) dias a contar da data do
fato. (AC)

§ 1º A reparação dos danos deverá ser imediata se eles resultarem
em riscos à saúde, à segurança ou à vida do consumidor, seus
familiares ou vizinhos, bem como se a mora no reparo puder
comprometer a infraestrutura do imóvel. (AC)

§ 2º Os reparos deverão ser executados com o mesmo tipo de
material originalmente utilizado no imóvel, seguindo as normas
técnicas de qualidade e segurança, assegurando, inclusive, as
características estéticas existentes antes do dano. (AC)

§ 3º O dever de reparo disposto neste artigo se estende aos danos
provocados a terceiros quando da realização dos procedimentos
indicados no caput . (AC)

§ 4º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A
ou B, sem prejuízo da aplicação



cumulativa de outras sanções previstas neste Código.” (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:

     Nosso Projeto de Lei objetiva aperfeiçoar a redação do Código Estadual de Defesa
do Consumidor (CEDC), quanto ao dever de reparação de danos provocados ao
imóvel do consumidor, quando da realização de reparos ou prestação de serviços,
mormente para instalação, suporte técnico ou manutenção de equipamentos, no prazo
de até 7 (sete) dias a contar da data do fato.

     O projeto encontra respaldo jurídico no Código Nacional de Defesa do
Consumidor, bem como, em caráter complementar, no próprio Código Civil.

     Fundamenta-se nas recorrentes alegações por parte de consumidores e terceiros
acerca de danos estruturais provocados pelas empresas quando da realização de
serviços técnicos no imóvel de sua residência. Essas situações são mais recorrentes no
fornecimento de serviços de telefonia, internet, TV por assinatura, saneamento básico
e abastecimento de água, que necessitam de intervenções físicas no local em que o
serviço ou produto está sendo fornecido. Muitas vezes, os danos não são reparados e
o consumidor tem que arcar com os reparos. Além disso, o problema se agrava
quando envolve condomínios residenciais.

     Nesse sentido, faz-se necessário estabelecer um prazo razoável para reparo dos
danos provocados, a fim de evitar a moratória por parte das empresas fornecedoras,
excetuando-se ao dever de reparo imediato quando



eles resultarem em riscos à saúde, à segurança ou à vida do consumidor, seus familiares ou
vizinhos, bem como se a demora puder comprometer a infraestrutura do imóvel.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua apr

Sala das Reuniões, em 15 de Fevereiro de 2022.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 11ª, 12ª comissões.


