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A impreeeã0.

Às ComissÕec Tácnlcet.
em Paufr Proíbe supermercados, hipermercados e

similares a realizarem a confurência dos
produtos adquiridos pelo consumidor após o
pagamento no caixa.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art, Ls Os supermercados, hipermercados e similares estabelecidos no estado do Amazonas,
ficam proibidos de realizar a conferência ou revista dos produtos adq.riridos pelo
consumidor após o pagamento das compras no caixa,

Art. 2e Os estabelecimentos mencionados no art. 1e, deverão obrigatoriamente fixar, em
local e tamanho visível, cópia desta Lei.

Art. 3s Em caso de descumprimento será aplicada a pena de multa no valor de 05 (cinco)
salários mínimos vigentes no País, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.8.078
de L1 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e do Decreto Federal n.ZLBI
de 20 de março de 1997.

Art,4e Os estabelecimentos que trata o art. 1e terão o prazo de noventa dias. a contar da
data de publicação, para se adaptarem ao disposto nesta Lei.

Art.5e Esta lei entra em vigor noventa dia após a data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA L

Manaus, 2L de março de 2019.

TIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

JOÃO LUIZ A SILVA
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JUSTIFICATIVA

Prezados Deputados, considerando os constrangimentos com a medida de
estabelecimentos comerciais que fazem a conferência das notas fiscais, surge a importância
de se propor essa lei que proíba a checagem dos cupons na saída dos estabelecimentos.

Na prática da conferência, há abuso no direito de vigilância e proteção ao
patrimônio. Vez que, a mercadoria já foi toda conferida, registrada e paga no caixa, O

consumidor ao tentar sair do estabelecimento ainda precisa aguardar uma nova conferência
para mostrar não estar levando item que não tenha sido registrado e pago.

A conferência se dá pela suspeita de o consumidor estar levando item não pago,
onde expõem todos os consumidores sem que tenham dado um motivo real para a suspeita
de furto ou qualquer outra suspeita do gênero que justifique a conferência.

O abuso de submeter à conferência na saída do estabelecimento retira a

liberdade do consumidor, colocando a sua boa-fé em dúvida, sem que tenha dado motivos
para a suspeita, vez que, já efetuou o pagamento de todos os itens que já foram conferidos
no caixa por funcionário treinado. Ferindo assim garantias Constitucionais avençadas nos
art. 5a e 170. da Constituição Federal, respectivamente:

Art. 5s Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz,
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens;

Art. L70. 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;

(..,)

Ora Doutos Pares, se o consumidor pagou pelas mercadorias no caixa, passa a

ser dono delas, conforme inclusive nota ou cupom fiscal que porta ao sair do caixa de
pagamento, e não deve ser abordado com a obrigação de se submeter a conferência ao
deixar o estabelecimento que escolheu para fazer suas compras. O que mui
respeitosamente, fere o princípio da boa-fé como demonstrado nos parágrafos acima,

Ademais, os riscos que fazem parte do negócio, não podem ser repassados aos

consumidores, a luz do art, L4. do Código de Defesa do Consumidor:
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Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos,

$ 1" O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as

circunstâncias relevantes, entre as quais:

| - o modo de seu fornecimento;

(...).

Quando um estabelecimento confere mercadoria já paga, ocorre, uma inversão
de valores, com afronta ao que rege a legislação vigente no país, Pois, parte-se do
pressuposto fático de que todos os consumidores estão de má-fé, o que, obviamente,
descamba para uma agressão injusta à sua moral. Vejamos o texto do art. 1-4., inciso lll, do
Código de Defesa do Consumidor:

Art. 4s A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os
seguintes princípios: (Redação dada pela Lei ne 9.008, de 21,3.1995)

(...)

lll - harmonização dos interesses dos participantes das relações
de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a

necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art.
170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores'

Ademais, o Projeto de Lei ora apresentado é Constitucional, embasado no art.
L8, Da Constituição Do Estado Do Amazonas:

Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais

estabelecidas em lei Federal, legislar concorrentemente com a União
sob re:

(...)

Vlll- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;
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(...).

Dispor sobre o Direito do Consumidor, insere-se no âmbito de competência
legislativa concorrente, senão vejamos o art.24., inciso V, da Constituição Federal, onde
estabelece que há competência legislativa concorrente entre estado e União em matéria de
produção e consumo. in verbis:

Arl. 24. compete à união, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

(.,.)

v-produçãoeconsumo;

(.,.).

Nesse diapasão, entendendo a má prestação de serviço e constrangimento ao
consumidor já se decidiu o Tribunal do Estado da Bahia no aresto abaixo:

RECURSO. RELAçÃO DE CONSUMO CONFTGURADA. CONFERÊNCtA DE

MERCADORIA APOS PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO. DANOS
MORAIS. MÁ pRESTAÇÃO DE SERVTçO EVtDENCtADA. VALOR
tNDEN|ZATORIO FTXADO COM pARCtMÔNtA. SENTENÇA MANT|DA,
RECURSO IMPROVIDO (TJ-BA 9293602006 BA, Relator: MARCTA

NUNES LISBOA, 3a TURMA RECURSAL DOS jU|ZADOS ESPECIA|S

cívEls E cRtMtNAts, Data de publicação:26/02/2008)

Mui respeitosamente, as normas não invadem competência legislativa da União,
malferindo de qualquer forma o disposto na Constituição da República, havendo assim o
permissivo Constitucional para aplicação desta concorrência entre a União e os estados.

Diante do exposto, objetivando o equilíbrio, a harmonia e boa fé das relações
de consumo, bem como, com a finalidade de proibir prática que cause constrangimento ao
consumidor, solicito aos nobres pares pela ap rova ção da presente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AM , em Manaus,2t de março de 20L9
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