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O presente projeto de lei tem por finalidade instituir a obrigatoriedade no 
fornecimento de leitor ótico aos consumidores para conferência de consumo junto 
aos estabelecimentos comerciais que utilizem comanda eletrônica de consumo ou 
similares.  
Com efeito muitos são os relatos de consumidores que ao chegar ao caixa para 
pagamento do produto ou do serviço não reconhecem os valores e produtos 
lançados na comanda eletrônica.  
O leitor ótico instalado na entrada do estabelecimento possibilitará aos 
consumidores a confirmação de que a comanda está livre de lançamentos 
anteriores, ou seja, que está “zerada”. Essa medida baseia-se em relatos de 
pessoas que foram surpreendidas com lançamento de consumidores anteriores.  
Além da instalação na entrada, outro leitor na saída proporcionará ao consumidor a 
averiguação da quantidade e do valor total consumido podendo apontar incorreções 
de lançamento, o que minimizará fila, tensão e discussão que geralmente 
acontecem no momento do pagamento.  
A defesa do consumidor afigura-se direito e garantia fundamental. No art. 170, 
inciso V da Constituição da República está previsto como princípio da Ordem 
Econômica a Defesa do Consumidor. Se a Ordem Econômica tem que assegurar a 
todos dignidade (C.F., art. 170), a defesa do consumidor por conseguinte é 
principio para a preservação da dignidade da pessoa.  
Em consonância com a Constituição Federal o Decreto 5.903/06 regulamentador da 
Lei nº10.962 de 11 de outubro de 2004, que dispõe sobre as práticas infracionais 
que atentam contra o direito básico do consumidor de obter informação adequada e 
clara sobre produtos e serviços, previstas na Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 
1990, prevê que os preços de produtos e serviços deverão ser informados 
adequadamente, de modo a garantir ao consumidor a correção, clareza, precisão, 
ostensividade e legibilidade das informações prestadas.  
Os dispositivos legais acima citados mencionam e regulam somente os leitores 
óticos de consulta de preços sendo silentes no que tange aos terminais para leitura 
de lançamento de consumo, imprescindíveis a total proteção do consumidor.  
No que tange a inclusão na presente propositura busca-se a proteção concreta da 
definição constante do caput do Artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal de 
1988 que prevê que o Estado promoverá a defesa do consumidor, impondo-se, por 
conseguinte, ao legislador ordinário, conectar-se a esse direito fundamental, de 
modo a particularizar efetivamente a proteção constitucional por meio de normas 
jurídicas consentâneas com a defesa do consumidor, enquanto direito humano 
fundamental.  
Diante da relevância da matéria e do interesse publico da qual esta revestida, 
solicito o apoio dos Nobres Pares na aprovação desta relevante iniciativa.  
 


