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Dispõe sobre a fixação de placa informando aos
consumidores sobre desconto na antecipação de
pagamento de dívidas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Ficam obrigadas as instituições financeiras e demais estabelecimentos que operam com
financiamento, crediário, empréstimos e/ou outras operações congêneres, no Estado do Amazonas, a
afixar no interior de seus estabelecimentos, placa informativa sobre o direito do consumidor que
antecipar o seu débito, de ter redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Parágrafo único - A placa ou cartaz deverá conter os seguintes dizeres: "Nos termos do artigo
52, parágrafo 2e da Lei Federal ne 8.078, de LL de setembro de l-990, o Código de Defesa do
Consumidor, fica assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente,
mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos".

Art. 2e As placas de que trata o art. 1e, deverão ser afixadas dentro das instituições financeiras
e demais estabelecimentos que operam com financiamento, crédito, empréstimos e/ou outras
operações em local visível ao público, para que possa ser lido à distância, ficando obrigadas as referidas
instituições a confeccionarem a placa.

Art.3s Após a regulamentação desta lei, as instituíções de que trata o art. Le terão o prazo de
30 (trinta) dias para a colocação da placa ou cartaz.

Art. 4e O descumprimento desta Lei implicará ao infrator as seguintes sanções:

l- multa de 200 UFIR's (Unidade Fiscal de Referência), que será revertida ao Fundo Estadual de
Defesa do Consumidor - FUNDECON, criado pela Lei ne 2.228, de 29 de junho de 1994;

ll - em caso de reincidência, aplica-se o dobro do disposto no inciso anterior.

Art. 4e Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC

JUSTIFICATIVA

lnicialmente, cabe salientar que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da
Constituição Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados, a presente propositura pretende tornar obrigatória a afixação de placas
informativas avisando e esclarecendo o direito do consumidor que ao antecipar o seu débito, tem
direito à redução proporcional dos juros e demais acréscimos pelas instituições financeiras e outros
estabelecimentos que operem com financiamento, crediário, empréstimos ou outras operações
financeiras do gênero, no Estado do Amazonas.

lmportante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu artigo 52, S 2e, que
todo consumidor que optar pelo pagamento antecipado da dívida, total ou parcialmente, terá
garantida a redução proporcional dos juros e demais acréscimos que incidiriam sobre essa dívida.

Entretanto, a maioria dos consumidores desconhece esse direito, e tampouco as empresas se
preocupam em informá-los. Assim, esta proposta se torna oportuna, tendo em vista que terá um
grande alcance social, pois dará publicidade permanente a um direito já disposto no Código de Defesa
do Consumidor.

Ademais, o presente Projeto de Lei vísa também assegurar o direito de proteção ao consumídor,
conferido pelo artigo 163, 5 4e,1, da Constituição do Estado do Amazonas, vejamos:

Art. 163. como agentes normativos e reguladores da atividade
econômica, o Estado e os Municípios exercerão, na forma da lei, as
funções de orientação, fiscalização, promoção, incentivo e planejamento,
sendo este último determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado.

S4e O Estado adotará instrumentos para:
I - defesa do consumidor; (Grifei)

Nessas condições, evidenciado o interesse público de que se reveste a iniciativa, conto, por certo,
com o indispensável aval dessa Casa de Leis.
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