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Governo do Estado de São Pauta

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
Diretorla Executiva

OFICIO

Interessado: ASSEI'./}BLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO / RODRIGO DEL NERO -
Secretário Geral Parlamentar
Assunto: Ofício SGP n.' 384/2021 / REQUERll\'LENTO DE INFORMAÇÃO N' 514, DE
2021 / Cumprimento da Lei Estadual n' l0.883/2001

Excede!!tissi111a Seill)ür Secretário Geral Parlaille11tar
RoDRIGODELNERO
Assembleia Legislativa do Estada de São Patina

e-mail: !i@:a}.sp.go\:.br

Ao

Cartão Plgnatari

Seilitor Secietái-io

No ensejo eni que o cuinprhnenta coidialmeilte, em resposta no oficio en} epígrafe, esta
Fundação de Profeção e Def'esa do (:.onsun]idar - Procon/SP vem se ]llanifestar acerca do
Reqtieiimento de Int'onnaçãtn n' 5 14'202 } , 'versando sobre medidas intplementadas com objetivo
de dar efeti\idade à Lei Estadia! n' l0.833/2001 ", consoante in6onnações anexas da Diretoria
de Ass\ altos Jurídicos - DAJ.

Sendo o que hax;ia para o 1110nlento. reitera os protestos (]e estio t e consideração

Ateilciosamente

São Paulo,26 de maio de 2021
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GUILHERMEFARID
Chefe de Gabinete
Diretorla Executiva
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SECRETARIA DAIUSTIÇAECIDADANIA
FUNDAÇAD DE PROTEÇAa E DEFESA DO CONSUNiiDOR

DIRETORIA DEASSUNTOSIL}RIDICOS

Expediente DA] 0011/2021

Interessado Assernbieia Legislativa do Estado de São Paulo

Ementa Oficio Parlameíltar - RequerÉí'nento de lílform.3ção na514/2021
Lel Estadual oo l0.883/2001 instituições financeiras - caixas
eletr6nicos instalação de itens de seguram)ça decreto
regulamerll:adoí

MANIFESTAÇAOTECNICA

1 - DO RELÀTORIO

Trata se de Manifestação Técnica acerca do Oficio SGP n.o 384/2Q21

encaminhado pelo Senhor Secretário Geral Parlanle11tar, tratando da Requer'ementa de

informação ria514 de 2Q21, feito pelo Nobre [)eputado Coronel Nishlkawa PSL, pala

que o Procc-n SP apresente informações sobre o cumprimento dõ Let Estadual na

!0.883/2001 pelas instituições fina!)ceifas

C) Nob!-e Deputado, apresenta questionameEltos quanto a everltcial adtlção de

medidas peia Furldação Procoil SP com objetivo de da!- efetlvidade à Lei Estadual

rao10.883/20QI

indaga, ainda. se após o julgamento da Ação DÊreta de Inconstitucionalldade

na3155, paio Supremo TribLfnal Feder-al, o Pracün-SP intercedeu ao Chefe do Executivo
Estadual ern favor dos consutnldores paulistas para que rede!'lda norma seja

regulameíltada .

E por filTI, questiolaa se a Fundação Procon-SP tem buscada entendimentos

com as instituições financeiras pala que seja dado cumÍlrlmento ao disposto na Lel

Estadual nü l0.883/2001.
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A solicitação de informação se fundamenta no artigo ]-33, incisa 111 e altigc

166 do Regimento Interino da Assembleia Legislativa de São Pauio, que assim dispõe:

Artigo 133 - As proposições consistirão em

íll íequerííTlentos de Indo!'mação
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@ SECRETARIA DAIUSTIÇAECIDADANIA
FUNDAÇAD DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUh$1DOR

DIRETORIA DEASSUF}TOSIURiDICOS

Artigo 166 0s requerimentos de informaçÉão

saElle!'!te poderão referir-se a fato relacionada com

pt'oposição em aEldamento ou a matéria sujeita à

fiscalização da Assembleia

DA JUSTIFICAT:\n DO REQUERIMENTO DE ENFORMAÇAO

Em sua justificativa. o Parlamelltar argunlenEa que a Le/ Estatua/ no
IO.B83/2001 exige que instituições Hnanceirõs, expiofadorõs dos serviços de caixas

eletrõtlicos no ten'ítóría paulista, inclusive os de funcionamellto por período íntegras,

providenciem ã Instalação de dispositlvtns de filmagem. o monitaramenta permanente e

a manutenção de profissão la} vigiiallte durante todo o horário de funcionamento do

klenciotla que em 2a04, o Governo de São Paulo ingressou core uma Açâo
[)iíeta de !nconstltucioílaiidade, {lo Supremo Tr]bt]r]a] cedera!, alegando seí a matéria de

competêílcia da União. Ocos-e que em 202Q. a Carte Suprema julgou o pedido

ímpt'acedente e declarou ã ieí constitucional, sab o algulrnellto prillcípal de qLle os entes
fedeiatívos têm autollomia para legislar em defesa de seus consumidores 110 tema em

particular

Assim'n o trâElsito em julgado da citada decisão faz, pois, com que suba a
necessidade de obsewância da norma legal ci-fada e aprovada par- esta Casa de Leis

Nada mais há a discutir, razão pela qual mister' se faz a fiscalização do mel-cada para
fazer cumprir as dotei'minações da legislação de defesa do cor"lsur-tlidor.

Conclui que a efetividade da referida lei gerará imediatos efeitos 11a prateção

dos consumidores taElta no aspecto das relações de collsumo quanto da segurança

pública - e, via reflexa, na ger'ação de milhares de eíllpregos.
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ili - DO PERITO

A Lel Estadual íla I0,883/2001, obriga que às instituições financeiras que
exploram-n sewiços de caixas eletrâ11icos no Estado de São Pauis, providenciem a

instalação de itens de segue-aElça (arE. lo)
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SECRETARIA DA]USTIÇAECIDADANIA
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÁO E DEFESA DO CONSUMIDOR

DIRETORIA DEASSL]NTOS]URiDiCOS

A norma estabelece como itens de segurança aos caixas eletrõnÉcos. a

colocação de dispositivos de filmagem ininterrupta; Q monltoramento permanerlte; e a

manutenção de l (um) vigilarlte durante o horário de funcionamento(art. lo, 1, ií, lll)

De acordo coíl] o diploma legal,

da !:eEerldzleLíalt..21), e sob:'e o Início da vigência, o texto Indica expressamente que

se dará íla data de sua publicação (art. 3o).

Cabe ínfolmaí que a Fundação Pracon SP r'ecebeu ofícios solicitando

providências quanto a regulamentação e efetiva implantação da Lei Estadual êE-n

comento, dentre eles, ofícios oriundos respectivamente da Comissão Especial de

Segui'onça Privada da OAB/SP e da Confederação fqacional dos Trabalhadores rla

{ndúst!'ia Química

Na oportuElidade foi apresentado estudos sobre a questão, indicando os
pontos sensíveis a serem detalhados, uma vez que toda atividade deverá ser prestada

ao ust.bário dos serviços corri a devida proteção e segtirõnça. seja rlo atendimento feito
na pl'óprio estabelecimento bancário ou nos serviços de autoatendimento e ainda no

ateildlmento a distâElcía. respansabiiidade esta que não pode $er tiansfel'ída aas seus
consumidores.

Ainda, esta Fundação apresentou ponderações quanto a proposta de r'edição

do Decreto que reyLilamentará ã Lei Estadual no l0.883/01, sob o enfoque da legislação

corlsumerista, além do destaque dado a ílecessidade de apreciação peia Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo, sendo na oportunidade encaminhado à
Assessoria Técnica da Casa Civil.
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Sãa estas as nossas convidei-anões pal'a o momento que $e submete

colasideração Super'Êor.

São Paulo, 21 de maio de 2Q21

Patrícia Alvares Dias
St.ipervlsão Técnica Administrativa

Dlr-etorla de Assu Fitas Jurídicos
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® SECRETARIA DAIUSTIÇAECIDADANIA
FUNDAÇÃO DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

DiRETORIA DEASSUbiTOSIURIDICOS

DESPACHO DA DIRETORA

Expediente: DA] 010/2020

De acordo, er-carnínhe se à Assessoria Técnica da Dlretoria Executiva. Após. arquive
se

Em 21 de maio de 202 1

Mana Cristina Favoretto
Diretora de Assuntos iul-ídicas
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