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PROJETO DE LEI 01-00216/2020 do Vereador Eduardo Tuma (PSDB)

"INSTITUI  EM  RAZÃO  DAS  EXTERNALIDADES  ECONÔMICAS  NEGATIVAS  DA
SITUAÇÃO  EMERGENCIAL  DE  SAÚDE  PÚBLICA  DO  COVID-19,  OS  PRINCÍPIOS  DO
CAPITALISMO  HUMANISTA  E  O  DA  MEDIAÇÃO  COMO  MEIO  PREFERENCIAL  DE
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA,  BEM COMO,  DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS E CONTROVÉRSIAS, COMO ORIENTADORES DA ORDEM ECONÔMICA NO
ÂMBITO  E  NO  INTERESSE  LOCAL  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  PAULO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. 1º. A presente Lei, em razão das externalidades

econômicas  negativas  da  situação  emergencial  de  saúde  pública  do  Covid-19,
estabelece normas de proteção e defesa do consumidor no âmbito e no interesse local do
Município de São Paulo, nos termos do Artigo 5º, inciso XXXII, Artigo 170, inciso V e Artigo 30,
incisos I e II, todos da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Parágrafo  único.  Em razão  da  matéria,  fica  reconhecido  que  o  disposto  nesta  Lei
cumpre no âmbito e no interesse local do Município de São Paulo, o objetivo fundamental da
República de construir uma sociedade livre, justa e solidária, nos termos do Artigo 3º, inciso I,
da Constituição Federal; e, assim manter-se-á mesmo após encerrada a situação emergencial
de saúde pública do Covid-19.

Art. 2º. Ficam instituídos os princípios do capitalismo humanista e o da mediação como
meio preferencial de regularização de situação de inadimplência, bem como, de solução de
conflitos e controvérsias, como orientadores da ordem econômica no âmbito e no interesse
local do Município de São Paulo.

Art.  3º.  O  índice  de  bem  estar  econômico  conforme  a  metodologia  do  índice  do
capitalismo  humanista,  denominado  ICapH,  desenvolvido  pelo  Instituto  do  Capitalismo
Humanista,  passa  a  ser  considerado  de  utilidade  pública  e  instrumento  de  orientação  de
política pública no Munícipio de São Paulo.

Art.  4º.  O fornecedor decorrente  de contratos de serviço público,  educacional  e de
plano  e  seguro  privado  de  assistência  à  saúde,  deverá  manter  permanente  serviço  de
atendimento ao consumidor para fim de mediação com objetivo de regularização de situação
de inadimplência, bem como, de solução de conflitos e controvérsias.

§  1º.  Respeitado  o  princípio  da  idoneidade  e  da  efetividade,  cabe  ao  fornecedor
estabelecer  o  rito  do  procedimento  de  mediação  observado  o  disposto  na  Lei  Federal  nº
13.140, de 26 de junho de 2015.

§ 2º. Em havendo a recusa ou o silêncio do consumidor, no prazo assinalado pelo
fornecedor, considera-se encerrado o procedimento de mediação.

§ 3º. O fornecedor não responde pelo resultado da mediação.

Art. 5º. No fornecimento decorrente de contratos de serviço público, educacional e de
plano e seguro privado de assistência à saúde, considera-se pratica abusiva, nos termos do
Artigo 4º da Lei nº 17.901, de 4 de junho de 2019, a suspensão ou rescisão do contrato, sem o
prévio procedimento idôneo e efetivo de mediação com objetivo de tentativa de regularização
consensual da situação de inadimplência.



Art. 6º. Na hipótese de inobservância do disposto nesta Lei, aplica-se o disposto na Lei
nº 17.901, de 4 de junho de 2019.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões. Às Comissões competentes."

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/04/2020, p. 76

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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