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JUSTIFICATIVA - PL 0132/2015 
O presente projeto tem como finalidade a proteção do consumidor, cuja defesa o 

Estado deve promover, nos termos da Constituição da República. Cuida-se, portanto, de direito 
fundamental do cidadão, além de ser princípio sobre o qual se assenta a ordem econômica no 
Estado brasileiro. 

Em harmonia com o sistema constitucional, a Lei Orgânica do Município de São Paulo 
estabeleceu o dever de se promover a defesa do consumidor (art. 165), cabendo ao Poder 
Público a disciplina e a fiscalização das atividades econômicas desenvolvidas em seu território, 
para que não se tornem prejudiciais ao bem-estar da população (art. 160, caput, e mc. III). 

Nesse contexto, a presente propositura objetiva facilitar a informação do consumidor 
acerca do número de "Identificação Internacional de Equipamento Móvel - IMEI" do seu 
aparelho celular, de modo a agilizar o seu bloqueio em caso de furto, roubo ou extravio. 

O IMEI é um número de identificação global e único para cada telefone celular, que é 
composto por uma sequência numérica de 15 algarismos. Esses números de identificação de 
telefones celulares são armazenados em um banco de dados de Registro de Identidade de 
Equipamentos - EIR, que contém os números de todos os equipamentos móveis válidos no 
mundo. Ao ser reportado à operadora do aparelho celular, ou à autoridade policial competente, 
o furto, roubo ou extravio do aparelho, mediante o fornecimento do IMEI, o aparelho pode ser 
imediatamente bloqueado, evitando maiores prejuízos ao seu usuário. 

Ocorre que a maioria das pessoas ignora o IMEI do seu aparelho celular e a sua 
função. Daí a importância de se dar maior destaque à sua existência, mediante a aposição de 
etiqueta visível nas embalagens dos celulares, sem prejuízo da prática já existente de inserir 
esse número na bateria do próprio celular e de disponibilizá-lo eletronicamente por outros 
meios. 

Na hipótese de furto, roubo ou extravio do aparelho, o consumidor poderá consultar a 
sua embalagem, da qual constará o respectivo IMEI. 

Destarte, evidenciados o interesse público e a necessidade da presente propositura, 
conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei. 
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