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PROJETO DE LEt N. 193/2019
PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

DISPöE sobre a fixação de placa

informando aos consumidores sobre
desconto na antecipação de pagamento

de dívidas,

PARECER

I- RELATóRIO

No dia 09 de abril de 2O'J.9, a ilustre Deputada Joana D'arc apresentou o
Projeto de Lei de ne. 1'9312019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições
financeiras e demais estabelecimentos que operam com financiamento, crediário,
empréstimos e outras operações congêneres, instaladas no Estado do Amazonas,
afixarem cartaz informativo com o teor do art. 52, 52e, da Lei Federal n. 8.078, de 1j. de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa.

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias, tendo permanecido
em pauta, não tendo recebido quaisquer emendas.

Posteriormente, seguindo o processo legislativo, os autos foram
encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do
disposto no art, 27,inciso l, alínea "a" cfcArt.r27, S1s, inciso lll, do Regimento Interno
1

, para emissão de parecer preliminar de sua admissibilidade conforme a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

É o breve relatório. passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

r Arl' 27, As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominaçöes e
abrangências temáticas: l-Comissão de Constituição,Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal,
jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de
matérias que lhe sejam encaminhadas.
Arr.' 727' ('..) Srs A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a
análise pela Comissão de Constituição,Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica
e legislativa, salvo exceçöes contidas neste Regimento.
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A proposta da eminente Deputada Joana D'arc visa

estabelecimentos que prestam serviços de financiamento, crediário, empréstimos ou

outras operações similares a afixarem cartaz informativo com a seguinte informação:

"É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total
ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais

acréscimos".

Consoante Justificação em anexo, a Autora destaca QUê, inobstante
previsão legal expressa no Código de Defesa do Consumidor, muitos consumidores
desconhecem a prerrogativa de obter a redução proporcional de juros e demais

acréscimos no caso de pagamento antecipado da dívida, ainda que parcialmente, o que

poderia ser sanado pela simples divulgação da norma jurídica em questão pelos

estabelecimentos fi na nceiros.

Da análise do projeto, depreende-se conteúdo altamente meritório, eis que

busca dar ampla divulgação de um direito já preconizado no Código de Defesa do

Consumidor (Lei Federal ne 8.078190), reforçando o arcabouço jurídico de proteção ao

consumidor, o que, no caso em comento, por certo, resultará na diminuição do elevado

índice de inadimplência que atualmente vigora neste Estado-membro.

Nesse sentido, as medidas contidas na propositura encontram respaldo
juríd ico-constitucional, senão vejamos.

No âmbito constitucional, cabe salientar o art, 5e, XXX|l, da Lei Maior, que

coloca a defesa do consumidor entre os direitos e as garantias fundamentais do

cidadão. Ademais, cumpre ressaltar que a defesa do consumidor é, também, um dos

princípios da Ordem Econômica preconizados no artigo 770 da Carta Magna2.

No que diz respeito às normas gerais, vale reportar o art.6s, incisos lle lll,
da Lei Federal ns 8.078/90t, que prevê os direitos básicos dos consumidores, dentre os

quais se destacam o direito à educação, informação e divulgação clara sobre o
consumo adequado dos produtos e serviços,

Nesse cenário, é possível concluir que a proposição em tela assegura o

direito do consumidor à informação sobre um serviço adquirido, os meios para

2 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: V - defesa do consumidor;
3 Art. 6s São direitos básicos do consumidor: ll - a educação e divulgação sobre o consumo adequado
dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; lll - a

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os

riscos que apresentem;
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pagamento, assim como vantagens e beneficios pela quitação antecipada do d
que se coaduna com as diretrizes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a afixação de cartaz contendo informações que estimulem o
regular adimplemento das obrigações financeiras contraídas pelos clientes é algo

inerente ao funcionamento regular e legal dos estabelecimentos financeiros, não

havendo que se falar em violação dos princípios da livre iniciativa ou da livre
concorrência.

Oportuno salientar, ainda, que a presente proposta reflete objeto análogo

de leis estaduais já em vigor em outros Estados desta Federação, a exemplo da Lei

distrital de n. 5.314, de 1-8 de fevereiro de 2014 e da Lei paulista de n. 14.180, de 07 de
julho de 2010, ambas dispondo sobre a afixação de placas ou cartazes em instituições
financeiras que informem os consumidores sobre desconto na antecipação de

pagamento de dívidas.

Desta feita, quanto à juridicidade, não se verificam desarmonias entre a

matéria discutida no projeto e as regras jurídicas positivas e os princípios gerais de

Direito, previstos explícita ou implicitamente na Constituição da República.

Com efeito, no que tange à constitucionalidade, verifica-se que o tema

tratado neste Projeto de Lei se situa no âmbito da competência legislativa concorrente,
estabelecida à União, aos Estados e ao Distrito Federal, eis que contido na matéria de

produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, conforme art. 24,
incisos V e Vlll, da Constituição Federal de l-9884, o qual foi reproduzido, integralmente,
na Constituição Amazonense, consoante art. 18, inciso V do texto constitucional

estaduals.

Salienta-se QUe, nestes casos, a competência da União limita-se a

estabelecer normas gerais, fato este que não exclui a competência suplementar dos

Estados para legislar sobre a matéria, conforme parágrafos primeiro e segundo, do art.

24 da Carta Magnau, não havendo, portanto, impedimentos de ordem constitucional
para edição de lei estadual sobre a proposição em tela.

Destarte, com relação à competência para a iniciativa do processo

legislativo, também não se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto

4 Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
V - produção e consumo; Vlll - responsabilidade por dano ao consumidor, (...);
s Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar
concorrentemente com a União sobre:
V - produção e consumo; Vlll - responsabilidade por dano ao consumidor, (.,.);
6 Artt. 24. (...) S fq No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais. $ 2s A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a

competência suplementar dos Estados.
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por membro desta Casa Legislativa, nos termos d o art. art. 33 da Constituição do

EstadoT e do art. 87, inciso l, do Regimento lnterno deste Poder Legislativos.

Por fim, tendo em conta os preceitos da técnica legislativa, a fim de

aperfeiçoar o texto em análise, de modo a deixá-lo mais claro e preciso, livre de

qualquer obscuridade, sugere-se apenas que seja retificado o seguinte ponto: a Lei

Estadual que criou o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor é a norma jurídica de n,

2.288, de 30 de junho de L994, alteração esta que, no entanto, pode ser feita em sede

de redação final, eis que se trata de mera inexatidão material.

ilr- coNclusÃo

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em

conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação - CCJR, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei n.19312019.

É o parecer.

Manaus, 29 de abril de 20L9

DEPUTADO EGADO PÉRICLES

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR.

7 Art. 33. A inicíativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça,

ao Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta

Constituição.
8 Art. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual,
admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
| - Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;


