
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS 
 
1 ) Não pode existir desconto no preço à vista; 
 
2) Cobrança de inadimplência: 

2.1 Desde que exista um Contrato e/ou especificado na nota fiscal e carnê 
 

- Multa: máxima de 2% sobre o valor da prestação Art.52 § 1º da Lei 8078/90 com nova redação 
dada pela Lei 9.298/96 
- Juros: 1% ao mês (Lei 22.626/33) (Lei de Usura) artigo 192 parágrafo III C.F. 
- Índice de correção: Deve ser definido previamente, podendo ser: INPC, IPCA, IPC, IGPM. 

 
 2.2 Não estando pré-estabelecido: 

- Multa – máximo de 2% sobre o valor da prestação Lei 9.298/96 
- Juros – 6% ao ano (0,5 ao mês) artigo 1.063 do Código Civil 

 
3 – O que deve constar no produto de forma individual: 
 

- Preço à vista ( obs.: Não pode ser dado desconto no preço à vista) 
- Marca / Modelo 

 
4 – Produto em Vitrine – (No produto em forma individual e visível) 
 

- Preço à vista (é permitido mencionar o parcelamento dentro da legislação) 
- Marca/ Modelo 
- Preço final financiado 
- Nº. de Parcelas 
- Valor das Parcelas 
- Juros Mensais 
- Taxa de juros efetiva anual 

 
5 – Condições de venda a prazo – A condição é para o estabelecimento, não para o produto. 
 

Ex.: Se você informa que o preço à vista pode ser parcelado em 4 vezes sem juros, na sua tabela 
deve constar juro “0” zero. 

Nesta situação o consumidor poderá exigir que qualquer produto de sua loja seja vendido nestas 
condições. 

 
PREENCHIMENTO DO CARTAZ DAS NORMAS DE VENDA A PRAZO 
 

Taxa de Juro mensal: É a taxa efetiva de juro.  
Taxa de Juro efetivo anual: É a taxa de juro mensal capitalizada.  
Multa moratória: multa incidente sobre o valor da prestação (descrita no item 2). 
Juro Moratório: juro incidente sobre o valor da prestação ( vide orientação do item 2 ). 
Índice de Correção monetária: São índices permanentes definidos bem como: INPC, IPCA, IPC, IGPM. 
 

Telefones do PROCON : 3442 38 71 / 3442 2423 

 


