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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Artigo lo - ficam proibidas as empresas e estabelecimentos comerciais estabelecidos no
âmbito do Estado do Amazonas, de realizarem cobranças e vendas de produtos via
telefone, fora do horário comercial, nos dias de semana, feriados e finais de semanas.

Artigo 2o - Somente será perrnitido a cobrança via telefone, durante os dias úteis da
semana, nos horários comerciais das 08:00 às 18:00 h. ( Oito às Dezoito horas ), aos
sábados, das 08:00 às 14:00 h. ( Oito às quatorze horas ).

Atigo 3o - As empresas e ou os estabelecimento comerciais que descumprirem as
normas dessa lei, estarão sujeitas às sanções previstas no aft.71 e aos demais preceitos
constantes dos artigos 57 e 60 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Artigo 4" - O poder executivo regulamentará esta lei, estabelecendo as normas
necessárias à sua ìmplementação e cumprimento.

Artigo 5o - Esta Lei entra em vigor, 90 dias após a data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora apresentado, destina-se a assegural o disposto nas políticas
nacionais de defesa ao consumidor, obrigando os estabelecimentos comerciais a
adequarem e a cumprirem as normas que busca o ordenamento jur'ídico pátrio que não
proíbe a cobrança de débitos via telefone, nem a venda de produtos, pois é uma prâtica
adotada por muitas empresas pelo país afora, no entanto, muito se discute o horário e oS :

dias em que é feita essa cobrança e essa venda, muitas das vezes, em horários
impróprios chegando aLé ao absurdo de acontecer tarde da noite e de madrugada.

Diz o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC ), "Utiliz.ar, na cobrança de
dívidas, de ameaças, coação, constrangimento físico e morai, afirmações falsas
incoretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor
injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso oulazer."

Tendo como base o art. 42 do Código de Defesa do Clonsumidor ( CDC ), temos " Na
cobrança de débitos, o consumidor não será exposto a ridículo, nem será submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça"

Ante ao exposto, solicito aos meus pares que aprovem a presente propositura.
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