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Obriga as instituições financeiras a

informar ao consumidor as fraudes mais
frequentes relacionadas aos seus

serviços.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1e Ficam obrigadas as instituições financeiras, situadas no estado do Amazonas, a

informar ao consumidor as fraudes mais frequentes relacionadas aos seus serviços.

Parágrafo único. As informações exigidas das institr-ições financeiras deverão estar:

| - disponibilizadas em sua página da internet; e

ll - apostas em destaque em local e formato visível ao publico no recinto das suas

dependências e nas dependências dos correspondertes no Estado.

Art.2e A inobservância do disposto nesta Lei acarretará a pena de multa prevista no inciso I

do art.56, e na forma do art.57, ambos da lei Federal ne 8.079, de L1de setembro de 1990

- Código de Defesa do Consumidor, que será revert da ao Fundo estadual de Defesa do

Consumidor, criado pela Lei ne 2.228, de 29 de junho de 1994.

Art.3e As instituiçõesfinanceirasterão o prazo de noventa dias para se adequar ao disposto
nesta lei.

Art. 4s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 09 de julho de 2019.

LATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

JOÃO LU|Z DA SILVA
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JUSTIFICATIUA

Trata-se de Projeto de Lei com a finalicade de respeitar o direito à informação,

garantido aos consumidores. Assim, possibilitandc que o consumidor tome conhecimento

acerca das fraudes mais frequentes acometidas em dada instituição financeira. Certamente

lhe será possível operar com maior zelo, sobretudc nesta era digital onde, por muitas vezes

os consumidores se utilizam de portais virtuais para realizar suas transações, mesmo quando

desprovidos de segurança necessária, Podendo assil atribuir, portanto, caráter preventivo a

este Projeto.

Esta matéria já foi discutida nas Assernbleias legislativas de outros Estados, se

tornando Leis Estaduais: Lei Estadual 14.685 de22 de janeiro de 2015 (do Rio Grande do

Sul) e Lei Estadual 19.061 de 27 de junho de 2OL7 .do Paraná).

Ademais, resguarda por vez o direito do consumidor à informação, estabelecido

no artigo 6 e do Código de Defesa do Consumidor:

Dos Direitcs Básicos do Consumidor

Art. 6s São direitos básiccs do consumidor:

| - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados

por práticas no fornecimelto de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivosl

(...)

lll - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e

serviços, com especificação correta de quantidade, características,

composição, qualidade, tribut:s incidentes e preço, bem como sobre os

riscos que apresentem;

Bem como, está no texto constitucional como garantia fundamental e principio

geral da atividade econômica a defesa do consumidor, conforme segue abaixo:

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

DOS DIREITOS E DB/ERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
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Art. 5e 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 vica, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos segui rtes:

(..,)

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Da Ordem Econômica e Financeira

DOS PRINCíPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONôMICA

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano

e na livre iniciativa, tem pcr fim assegurar a todos existência digna,

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

V - defesa do consumidor;

Tratando-se de matéria Legislativa concorrente conforme artigo 18 da

Constituição do estado do Amazonas:

Art. 18. Compete ao estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em

lei Federal, legislar concorrent:mente com a União sobre:

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

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

O presente Projeto de Lei atende os anseios de nossa sociedade, pois é de

conhecimento da população, que vivenciamos inúmeras fraudes contra correntistas,

principalmente contra aqueles que utilizam a irternet e que nem sempre possuem a

segurança necessária para digitar seus dados.

Portanto, o direito do consumidor de ser devidamente informado encontra

respaldo na presente propositura. Pois, a medida que lhe for possibilitado tomar

conhecimento acerca das fraudes mais frequentes acometidas em dada instituição
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financeira certamente lhe será possível operar con maior zelo, sobretudo nesta era digital

onde, por muitas vezes os consumidores se utilizam de portais virtuais para realizar suas

transações mesmo quando desprovidos da seguran;a necessária.

As informações acerca das fraudes mais frequentes seriam veiculadas ao

consumidor atingindo o objetivo de levar informação.

Não havendo, portanto acréscimo noÍ custos da prestação de serviços pelas

instituições fi nanceiras.

Conforme o exposto considera-se benéfica para o consumidor a presente

propositura. Desta forma, submeto aos nobres pares a presente proposta a qual solicito o

devido apoio para sua análise e aprovação.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEG VA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus, 09 de julho de 2019.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEM BLEIA LEG I SLATIVA

Gabinete de Consultoria Legislativa

LEI N" 14.685, DE22 DE JANEIRO DE 2015.
(publicada no DOE n.o 017, de 23 de janeiro de 2015)

Obriga as instituições financeiras a inf
consumidor as fraudes mais fi
relacionadas aos seus serviços.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO^RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constil
Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1" Ficam as instituições finaneiras obrigadas a informar ao consumidor a

mais frequentes relacionadas aos seus serviços, na forma que segue:
I - encaminhar correspondência ao diente;
II - disponibilizar informação em su:Ì pâgina na Internet;
III - apor em destaque em local e formato visível ao público no recinto

dependências e nas dependências dos correspondentes no Estado.

Art,2" Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 22 dejaneiro de 2015.
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Lei 19061 - 27 de Junho de 2017 Alterado esmplado- Original ü

PubIicado no.D_i"ár.Lp.'-Q"-fi.ç-i-a1.l"9,..'9-975- de 29 de Junho de 2017

Súmula: Obriga as instituições financeiras a informar ao co.tsumidor as fraudes mais frequentes
relacionadas aos seus serviços.

AAssembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eusanciono a seguinte lei:

Art. 10 Obriga as instituições financeiras, situadas no Estadc do Paraná, a informar ao consumidor as
fraudes mais frequentes relacionadas aos seus serviços,

Parágrafo único. As informações exigidas das instituições =inanceiras deverão estar:

I - disponibilizadas em sua página da Internet;

II - apostas em destaque em local e formato visível ao públco no recinto das suas dependências e
nas dependências dos correspondentes no Estado.

Art. 20 As instituições financeiras terão o prazo de noventa dias para se adequar ao disposto nesta
Lei.

Art.3o A inobservância do disposto nesta Lei acarretará a Fena de multa prevista no inciso I do art.
56, na forma do art.57, ambos da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidoç que será revertida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - Fecon.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Palácio do Governo, em 27 de junho de 20L7.

Carlos Alberto Richa
Governador do Estado

Artagão de Mattos Leão Junior
Secretário de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

Valdir Rossoni
Chefe da Casa Civil

Nereu Moura
Deputado Estadual

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estúo
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