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sER tNFoRMADo soBRE coBRANçA DE TARTFA DE vtANUrrruçÃo ou DE I V
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Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Senhoras Deputadas

Em

A presente propositura visa à efetividade da Lei Estadual N. 208, de 28 de

novembro de 201"4, que assegura ao titular de cartão de crédito o direito de ser informado

sobre a cobrança de tarifa de manutenção ou de inatividade. Devendo, portanto, o

consumidor ser informado previamente à aquisiçãc, do cartão sobre a cobrança de qualquer

tarifa de inatividade ou manutenção, valor cuja corrança decorra da omissão do titular em

fazer uso do cartão ou do uso frequente.

No entanto, foi relatado a este Parlamentar que mesmo a Lei já estando em

vigência há 5 (cinco) anos, a mesma não vem senlo cumprida integralmente, pois mesmo

tendo sido divulgada em .2014, os consumidores permanecem sem as devidas informações

necessárias

Ademais, 
lo direito de informa$o pode ser encontrado no nosso

ordenamento jurídico na Constituição Federal, e na legislação infraconstitucional com o

Código de Defesa do Consumidor, assim dando ao consumidor o direito a uma informação

adequada sobre produto ou serviço, para que assin tenha plenas condições de manifestar
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sua vontade na aquisição de bens ou serviços. Se o fornecedor faz uso de contrato de

adesão, esse tem que observar o princípio da transparência, pois o mesmo tem que ser

muito bem explicado, e apresentado de maneira que não deixe dúvidas ao consumidor. Por

este motivo, indico a aplicação dos dispostos da referida Lei Estadual.

Diante do exposto, solicito aos nobres Pares, à aprovação deste requerimento

para que seja encaminhado INDICAçÃO ao ilustríssimo Dr. Jalil Fraxe Campos, Diretor

Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor do Estado do Amazonas

(Procon-AM), situado na avenida André Araújo, r." 1.500, bairro Aleixo, CEP 69.060-000,

Manaus - AM, para apresente informações acàrca do cumprimento dos dispositivos

previstos na Lei Estadual n." 208, de 28 de novembro de 2O!4, que assegura ao titular de

cartão de crédito o direito de ser informado sobre a cobrança de tarifa de manutenção ou de

inatividade, pelos motivos acima descritos.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

novembro de 2019.
DO AMAZONAS, EM MANAUS, 26 de

Deputado E

Presidente da Com

lz
EPUBLICANOS.

J

sta

De-'esa do Consumidor.
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LEI PROMULGADA N" 208 de 28llll20l4

ASSEGURA ao titular de cartão de crédito o direito
de ser informado sobre a cobrança de tarifa de

manutenção ou de inatividade.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, na forma da alinea e,

I, do artigo 17, da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de março ,1e 2010, Regirnento Interno, faz saber a todos que

a presente virem que promulga a seguinte 
l

LEI PROMULGADA:

Art. 1." Todo titular de cafião de crédito deverá ser informaco, previamente à aquisição do mesmo, sobre a

cobrarrça de qualquer tarifa de inatividade ou de manuterlção.

$ 1 .' Consiclerar-se-á como tarifa de inatividade ou de manutençÈo para toclos os efeitos desta Lei, o valor cuja

cobrança decorra da omissão do titular etnfazq uso do cartão de crédito cu do uso pouco frequente.

$2.' A infonnação de que trata o caput deste artigo deverá ser prestada, obrigatorianlente, quando da divulgação,

venda do carlão, bem como a inclusão de cláusula especifica e clara no cortrato de adesão.

Art. 2." E sujeito passivo das obrigações decorrentes desta -ei a instituição financeira que responder pela

divulgação, venda e entrega do carlão de crédito.

Art. 3.o O descuraprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infi'ator à pena de multa estipulada no valor rnínimo de

R$ 1.000,00 (mil leais) e o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta rnil reais), graduada de acordo com o porte

da administradora do cartão de crédito e pela gravidade da infração.

Parágrafo único. O tih.ilar do cartão c1e cródito que for prejudicaìo pela inaplicabilidade dos dispositivos desta Lei

ficará isento datarifa de manutenção ou inatividade durante todo o prazo de vigência do cartão de crédito.

Art. 4." Caberâ ao PROCON/AM (Programa de Ploteção e Oriertação ao Consumidor do Estado do Arnazonas) a

fiscalização para o cumprirnento das disposições e a aplicação da penalidade de multa prevista no artigo 3.u desta

Lei.

Parágrafo único. O valor da multa previsto no artigo 3.u desta Lei será revertido ao Fundo Estadual de Defesa do

Consumidor, criado pela Lei n.2.228, de 29 de junh o de 1994.

LEI PROMULGADA N. 208, DE 1 3 DE NOVEMBRO DE 2014,

Art. 5.o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todai as disposições contrárias.
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