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Regulamenta o sistema e inclusão
dos nomes dos consumidores nos
cadastros de proteção ao crédito.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA DECRETA:

Artigo 10
- A inclusão do nome dos consumidores em cadastros ou

bancos de dados de consumidores, de serviços de proteção ao
crédito ou congêneres, referente a qualquer informação de
inadimplemento dispensa a autorização do devedor, mas, se a dívida
não foi protestada ou não estiver sendo cobrada diretamente em

ser-lhe previamente comunicada por ·escrito,juízo, deve e

comprovada, mediante o protocolo de aviso de recebimento (AR), a
sua entrega no endereço fornecido por ele.

Artigo 20
- A comunicação deve indicar o nome ou razão social do

credor, natureza da dívida e meio, condições e prazo para
pagamento, antes de efetivar a inscrição.

Parágrafo único - Deverá ser concedido o prazo mínimo de 15
(quinze) dias para quitação do débito ou
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comprovante de pagamento, antes de ser efetivada a inscrição do
nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Artiqo 30
- Para efetivar a inscrição, as empresas que mantêm os

cadastros de consumidores residentes no Estado de Rondônia deverão
exigir dos credores documento que ateste a natureza da dívida, sua
exigibilidade e a inadimplência por parte do consumidor.

deverão manter canal diretoArtiqo As empresas
comunicação, indicado expressamente no aviso de inscrição, que
possibilite a defesa e a apresentação de contraprova por parte do
consumidor, evitando a inscrição indevida.

Paráqrafo único - Havendo comprovação por parte do consumidor
sobre a existência de erro ou inexatidão sobre o fato informado,

retirar, independentementeobrigadafica aa empresa
manifestação dos credores ou informantes, os dados cadastrais
indevidos, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

Artiqo 50 - - Esta lei entra em data de sua publicação.

Plenário das Deliberaçõ de julho de 2017.

MORAES
Deputado Estadua~-PT.B
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JUSTIFICATIVA

propositura finalidade de garantirTem presentea a

consumidores, além do direito à informação escrita sobre o motivo
do indeferimento de crédito ou a negativa de aceitação de crédito,
a ce-rteza e segurança de que eles serão comunicados, quando do
lançamento de seu nome e de seus respectivos números de documentos
de identificação nos cadastros e bancos de dados de consumidores,
de serviços de proteção ao crédito ou congêneres, explorados por
empresas prestadoras dos serviços de informações creditícias para

instituições financeiras, associações comerciais e clubesas
logistas.

A exigência de prévia comunicação escrita é direito do consumidor,
consagrado no art. Da lei 8,078/90, 43, § 2°, da lei n ? 8,078/90,
Código do Consumidor.

A certeza da comunicação prévia, consubstanciada na exigência da
comprovação de sua entrega ao consumidor, por sua vez, funciona
como prevenção aos direitos civis suspensos nos casos de inserções
equivocadas ou mesmo realizadas com a finalidade de exigir do
consumidor o pagamento de importâncias indevidas,
acarretando, injustamente, abalos creditícios, e
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suspensão de uma venda parcelada, financiamento de um bem, do
cheque especial, do cancelamento do cartão de crédito, chegando às
vezes a medidas extremadas como a demissão no trabalho ou como
fator de impedimento da conquista de um novo emprego.

A comprovação da entrega da prévia comunicação escrita, de débito,
enviada do consumidor, é direito consagrado pela Justiça.

Por tais razões peço aos meus pares a aprovação do projeto de lei,
ora apresentado.
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