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SUSPENDE retroativamente e impede novas

inscrições negativas de informaçÕes dos

consumidores nos cadastros de Sistemas de

Proteção ao Credito enquanto vigente a

calamidade pública decorrente da pandemia da

Covid-19 no âmbito do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. í' Ficam suspensas retroativamente e impedidas novas inscriçÕes negativas de

informações dos consumidores nos cadastros de Sistemas de Proteçâo ao Crédito

enquanto vigente a calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 no

âmbito do Estado do Amazonas.

Parágrafo único: As inscriçÕes a que se refere o "caput" são as que tenham sido

realizadas apos a decretação do estado de calamidade pública relacionada à

pandemia da Covid-19, reconhecido pelo Decreto no 42.100, de 23 de março de2O20.

Art. 20 O não cumprimento do disposto nesta leisujeitará o responsável pela inscrição

às sançÕes, sem prejuízo das disposições previstas no art. 56 da de Lei Federal n.'
8.078, de 11 de setembro de 1990.

| - advertência para obediência dos termos desta Lei.
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ll- Multa no valor equivalente a gravidade da infração, vantagem auferida e condição

econômica do infrator, sendo os valores mínimos e máximos entre 200 e 3.000.000

de UFIRs (Unidade Fiscal de Referência) respectivamente, conforme dispÕe arL. 57

da Lei no 8.078, de 1 1 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

lll - no caso de reincidência, será aplicado o dobro da multa fixada no inciso ll deste

artigo.

Parágrafo único: O valor da multa previsto neste artigo será revertido ao Fundo

Estadual de Defesa do Consumidor, criado pela Lei n.o 2.228, de 29 de junho de 1994.

Art. 3' Caberá aos orgâos de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do

Amazonas a fiscalização para o cumprimento das disposiçÕes desta Lei e a aplicação

das sanções a que se refere o artigo 2o, sem prejuízo das demais cominaçÕes legais.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAÚ.IO ON ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, em Manaus, 12dejunho de2020.

JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Deputado Estadual - Republicanos

Presidente da CDC/ALEAM
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente cumpre destacar que o Estado deverá promover, na forma da lei, a

defesa do consumidor, com fulcro no artigo 5o, inciso, XXXll, sendo este objeto de

especial proteção no contexto da ordem econômica, elevando a defesa do consumidor

ao patamar de princípio norteador da atividade econômica no país, conforme

estabelece o artigo 170, inciso V.

A proposta tem por ratio legis (razâo da lei) a defesa do consumidor, assim, a

competência para legislar é concorrente, conforme o art..24, inciso V,

da Constituição Federal, que diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre a produção e consumo, logo esta Casa

Legislativa possui competência legislativa plena.

A iniciativa parlamentar é legitima, está em plena consonância ao art. 4o, inciso l, que

estabelece o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor como um dos

princípios da Política Nacional das Relaçoes de Consumo.

O projeto visa atender as 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.

Alem de ter o amparo normativo para sua propositura, busca um significado social,

pois o cenário de crise econômica e a implementação de medidas de isolamento pelas

autoridades, decorrente da pandemia do novo coronavírus, gerou grande

comprometimento da renda de trabalhadores, muitos tiveram perda de renda informal,

redução de salários ou suspensão de contratos de trabalho, e a proposta visa proteger

o consumidor e ao mesmo tempo a economia, possibilitando o acesso a créditos e

empréstimos para manter um equilíbrio financeiro.
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É nesse sentido que peço apoio aos nobres pares para aprovação da presente

propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 12 de
junho de2020.

JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Deputado Estadual - Republicanos

Presidente da CDC/ALEAM
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