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REVOGA a Leí n. 4.899, de 30 de julho de 2019,
que "Torna obrigatória a disponibilização de livro
de registro de ocorrências do consumidor nos

estabelecimentos que estejam sujeitos ao Código

de Defesa do Consumídor no Estado do
Amazonas".

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1e Fica revogada a Lei n. 4.899, de 30 de julho de 201-9, que "torna obrigatória a disponibilização
de livro de registro de ocorrêncías do consumidor nos estabelecimentos que estejam sujeitos ao
Código de Defesa do Consumidor no Estado do Amazonas".

Art. 2s Lei entra na de sua publicação.

PLE ARAÚJO DA ASSE BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, L9

de de 2020.
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JUSTIF!CATIVA

A presente propositura tem por objetivo revogar a lei n. 4.899, de 30 de julho de 20L9, que

"torna obrigatória a disponibilização de livro de registro de ocorrências do consumidor nos
estabelecimentos que estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor no Estado do
Amazonas".CombasenoDecreto-Lei n.4.657, e4desetembro de7942(Lei delntrodução
às normas do Direito Brasileiro) Redação dada pela Lei 12.376 de 2010.

Art. 2q Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a

modifique ou revogue.

5 1e A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava
a lei anterior.

A referida lei está na contramão dos anseios por igualdade do desenvolvimento e progresso
econômico dos pequenos empresários e pequenos comerciantes.

Desdobra-se em diversas regras, contidas na própria Constituição Federal e, além dela, em
vasta legislação e decisões pretorianas. Seu mandamento não é taxativo, mas

exemplificativo, de forma que é aplicável em qualquer situação onde as micro e pequenas

empresas se encontrarem indevida mente desfavorecidas

A Lei obriga os estabelecimentos que estejam sujeitos ao Código de defesa do Consumidor a

disponibilizarem Livro de Ocorrências do Consumidor, manter suas anotações por um
período de 05 (cinco) anos, fornecer quando solicitado pelos órgãos fiscalizadores cópias das

páginas que contenham os registros correspondentes à reclamação, quando em caso de
impossibilidade do consumidor em realizat o registro o empresário/comerciante deverá
disponibilizar pessoa capaz de fazê-lo, além de a reclamação ser formulada em 03 vias.

Desta forma fere o princípio da isonomia, princípio basilar do direito empresarial, bem como
princípio constitucional da ordem econômica, QUê visa coibir práticas de concorrência
desleal. Previsto no Art. 170, inciso lV, da Constituição Federal.

DA ORDEM ECONôMICA E FINANCEIRA

CAPíTULO I

DOS PRINCíPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170. 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:
| - soberania nacional;
ll - propriedade privada;

lll - função social da propriedade;

lV - livre concorrência;
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V - defesa do consumidor;
Vl - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação;

Vll - redução das desigualdades regionais e sociais;
Vlll - busca do pleno emprego;
lX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.

O Princípio do Tratamento Favorecido às Pequenas Empresas não se resume a algumas
palavras escritas em nossa Constituição Federal, também não é criação genuinamente
brasileira: possui manifestações em muitas partes do Mundo, nos mais diversos sistemas
econômicos e em várias culturas,

Trata-se de princípio basilar do direito empresarial, bem como princípio constitucional da

ordem econômica, que visa coibir práticas de concorrência desleal

O Princípio possui relações de coordenação com diversos outros, presentes em nossa

Constituição. A Lei a ser revogada retira dos pequenos empresários a igualdade de
competição do mercado, pois não tem estrutura suficiente para concorrer de forma
igualitária com as grandes empresas.

A lei estadual inviabiliza o exercício do comércio e abre espaço para a ilegalidade, vez que as

exigências legais são excessivas, sua revogação tem como objetivo melhorar o ambiente de
negócio e garantir à desburocratização, para melhorar o ambiente de negócios para

comerciantes e consumidores.
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or razões, conto com o apoio dos meus nobres pares na aprovação desta propositura
Estadual n. 4.899, de 30 de julho de 2019

ISLATI O ESTADO DO AMAZO NAS, em Manaus, 19 de fevereiro de
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