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PROJETO DE LEI Nº______, de 18 de junho de 2019. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Obriga os concessionários e revendedoras de 

veículos automotores a inserirem no sítio 

eletrônico e aplicativos de smartphones da 

empresa, os procedimentos de “Aviso de 

Risco” para saneamento técnico de risco à 

saúde e segurança dos consumidores e dá 

outras providências. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Ficam as concessionárias e revendedoras de veículos automotores 

sediadas no Estado do Espírito Santo obrigadas a inserirem no sítio eletrônico e 

aplicativos de smartphones informações sobre os procedimentos de “Aviso de 

Risco” ou “Chamadas de Recall”, contendo informações aos consumidores 

sobre a verificação ou correção de defeitos de fabricação, sem prejuízo das 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

 

Art. 2º As informações de que trata do art. 1º desta Lei deverão conter, 

obrigatoriamente: 

 

I – a data, local e prazo que o consumidor afetado terá para agendar e efetuar o 

recall no veículo; 

II – a disponibilização de telefones de acesso gratuito para esclarecimento aos 

consumidores; 

III – os números dos chassis de todos os veículos objeto de convocação para 

sanar o defeito de fabricação detectado, bem como a marca, tipo, modelo e ano 

do veículo; 

IV – as medidas preventivas e corretivas que o consumidor deve tomar, para 

que seja realizado o reparo ou a troca da peça defeituosa, sem qualquer ônus; 
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V – o risco de vida, sequelas irreversíveis e perigo a outros passageiros do 

veículo que o componente ou sistema pode afetar ou acarretar riscos à saúde e 

segurança dos consumidores; 

VI – a quantidade de veículos cadastrados no Espírito Santo que devem fazer o 

recall; 

 VII – a quantidade de veículos que executaram o recall. 

 

Art. 3º A inserção no site e aplicativos de smartphones que dispõe o art. 1º desta 

Lei deve ser feita com informes concisos, claros e objetivos, de modo a evitar o 

uso de termos técnicos, informações ambíguas ou insuficientes ao entendimento 

do consumidor, bem como deve estar em local de destaque no site e de fácil 

visualização, sem prejuízo da disponibilização dos avisos veiculados em rádio, 

TV, mídia impressa ou outros meios de comunicação.  

 

Art. 4º O descumprimento desta Lei sujeitará os infratores à multa prevista no 

art. 57, parágrafo único, da Lei nº 8.078 de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 18 de junho de 2019. 

 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei visa obrigar os concessionários e revendedoras de 

veículos automotores a inserirem no sítio eletrônico e aplicativos de 

smartphones da empresa, os procedimentos de “Aviso de Risco” para 

saneamento técnico de risco à saúde e segurança dos consumidores e dá outras 

providências.  

 

Lamentavelmente é fato corriqueiro a chamada ou recall das montadoras para a 

substituição de peças defeituosas em veículos automotores. A questão principal 

e mais preocupante é que em muitas situações as peças defeituosas podem 

ocasionar problemas graves para os usuários do veículo, motorista ou 

passageiros, causando acidentes, inclusive com risco de morte ou invalidez 

permanente.  

 

Diante desse cenário é fundamental que a divulgação de recalls deve ser feita 

de modo mais adequado e abrangente. Atualmente, muitos são os proprietários 

que sequer são informados da ocorrência destes, pondo em risco a sua vida e a 

de outrem por não realiza-lo.  

 

Outro fato que impede que o recall cumpra com seu objetivo é a obscuridade 

das informações transmitidas, pois em muitos casos abusa-se de termos 

técnicos, o que compromete e muito os perigos do defeito.  

 

Além disso, cabe destacar que muito embora os deveres de qualidade, 

segurança, vigilância e informação dos fornecedores permaneçam os mesmos 

após a venda do produto ou a prestação do serviço (incumbências pós-

contratuais), a posterior descoberta de problemas que não eram detectáveis à 

época de sua produção é um fato que deve ser evitado. Tal ideia, aliás, 

coaduna-se com um dos princípios da Política Nacional das Relações de 

Consumo: “harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico.” (CDC, art. 4º, III). 

 

Desta forma, é dever legal do fornecedor informar todo e qualquer recall, 

independentemente do tipo de produto envolvido, aos órgãos de defesa do 

consumidor e autoridades competentes, nos termos do CDC.  
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Ante a todo o exposto, o presente projeto de lei que proponho visa tão somente 

dar efetividade ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, 

peço o apoio dos nobres colegas para a sua aprovação.  

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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