
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETARIA EXECUTIVA

LEI N° 16.836, 17 de janeiro de 2019

(D.O.E. de 18.01.2019)

Disciplina o horário de ligações por empresas de cobrança, Telemarketing, bancos ou afins por

meio de SMS, WHATSAPP, ligação telefônica ou qualquer outro meio eletrônico.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei institui normas de proteção e defesa do consumidor e disciplina o horário de cobrança, nos termos do art. 42 da

Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor.

Art.  2° Fica  estabelecido  que  os  telefonemas  para  oferta  de  produtos  e  serviços  ou  cobrança  de  débitos  por  empresas  de

telemarketing, de cobrança, bancos ou afins devem ser realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, excetuando-se

sábados, domingos e feriados, casos em que esses telefonemas são vedados.

Parágrafo único. Em qualquer caso, a oferta de produtos e serviços somente poderá ser efetuada mediante a utilização pela

empresa  de número  telefônico  que  possa  ser  identificado pelo consumidor,  sendo vedada  a  utilização  de número privado,

devendo ainda identificar a empresa logo no início da chamada.

Art. 3°  O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeita os infratores às sanções previstas no art. 71 e aos demais preceitos

constantes dos arts. 57 a 60 do Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo único. As penalidades decorrentes de infrações às disposições desta Lei serão impostas, nos respectivos âmbitos de

atribuições, pelos órgãos estaduais de defesa do consumidor.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de janeiro de 2019.

Camilo Sobreira de Santana

Governador do Estado
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