
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DO DEPUTADO ÁLVARO CAMPELO

PROJETO DE LEt N"-tz\, DE 2019.

Autoria: Deputado Álvaro Campelo

Dispõe sobre 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.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1o A presente Lei torna obrigatoria a disponibilização de "Livro de Registro
de Ocorrências do Consumidor" em todos os estabelecimentos que estejam
sujeitos ao Codigo de Defesa do Consumidor no Estado do Amazonas.

Parágrafo único. Esta lei estende-se inclusive às instituiçÕes que possuem
outros meios para o registro de reclamações, sejam eles eletrônicos ou via
telefone.

Art. 20 Caberá ao fornecedor de bens ou prestador de serviços:

l- Possuir o Livro de Reclamações do Consumidor nos estabelecimentos;

ll- Disponibilizar em local de fácil acesso o Livro de Reclamações do
Consumidor, podendo ele realizar os apontamentos que achar convenientes e
necessários, além de Íazer registro fotográfico das páginas em que procedeu
com as anotações;
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lll- Afixar no estabelecimento, em local de fácil visualização e com caracteres
legíveis para o consumidor, uma placa com a seguinte informação: "Este
estabelecimento dispÕe do Livro de Registro de Ocorrências do Consumidor";

lv- Manter, por um período de 5 (cinco) anos, um arquivo organizado dos
Livros de Reclamações do Consumidor que tenha encerrado;

V- Fornecer, quando solicitado pelos orgãos de fiscalização, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, copia das páginas que contenham os registros
correspondentes à reclamação, objeto da discussão.

Vl - A não disponibilização do Livro de Ocorrências, mencionado neste
dispositivo, sujeitará o estabelecimento às sanções impressas no artigo 10
desta lei.

Art. 3o Não sendo o Livro de Ocorrência imediatamente disponibilizado, o
consumidor pode requerer a presença de agentes públicos, dos orgãos de
Defesa do consumidor (DEcoN, PRocoN), a fim de que essa autoridade
tome nota da ocorrência e afaça chegar à Divisão de Fiscalização ou entidade
que o substitua, com copia para o Ministério Público.

Parágrafo único- Em caso de recusa do atendimento por parte dos agentes
públicos, conforme citado no caput deste aftigo, serão eles responsabilizados
por omissão, na forma da lei.

Art. 4o A reclamação será formulada através do preenchimento da folha de
reclamação, que será composta por 3 (três) vias, sendo obrigatoriamente a 1a

via encaminhada ao orgão fiscalizador competente (PRocoN/AM), no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos; a 2a via entregue ao consumidor; e a 3a via
que faz parte do Livro de ReclamaçÕes do Consumidor e dele não pode ser
retirada, onde o consumidor deve:

l- Preencher de forma correta e ampla todos os campos relativos à sua
identificação e endereço;

ll- Descrever de forma clara e completa os fatos que motivaram a reclamação,
devendo constar assunto, hora, data.

S 1o. O fornecedor de bens ou prestador de serviços está obrigado a fornecer
todos os elementos necessários ao correto preenchimento dos campos.
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S 2o. O PROCON/AM deve, obedecendo aos requisitos indispensáveis para
iniciar os procedimentos administrativos que lhe competem, notificar o
estabelecimento representado e o consumidor representante, para que
compareçam à audiência conciliatoria, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

S 3o. O prazo de que trata o parágrafo anterior passará a fluir do momento em
que o PROCON/AM receber a Copia do Registro feito no Livro de Ocorrências.

Art, 50 Caso o consumidor se encontre impossibilitado de registrar a

reclamação, seja por analfabetismo, deficiência física ou visual, permanente ou
transitória, ou por qualquer outra razão, o fornecedor deverá, desde que
solicitado pelo interessado, redigir a reclamação nos termos indicados pelo
cliente e somente finalizar a reclamação apos sua anuência.

Parágrafo único. Na hipotese apresentada no caput deste aftigo, o consumidor
poderá solicitar o auxílio de um terceiro, para que redija sua reclamação, bem
como para que confira, lendo em voz alta, os termos que foram escritos no
Livro de Ocorrências.

Art. 6o Não sendo resolvida a querela na audiência de conciliação promovida
pelo PROCON/AM, sem prejuízo das sanções legais a serem impostas pelo

citado orgão de Proteção dos Consumidores do Estado do Amazonas, este
procedimento administrativo deverá ser encaminhado para o Poder Judiciário,
para que tome as providências pertinentes.

Parágrafo único. Alem dos encaminhamentos descritos no caput, a autoridade
administrativa deverá comunicar ao Ministério Público a ocorrência de violação
de direitos individuais homogêneos, coletivos ou difusos dos consumidores,
para que também proceda com os expedientes cabíveis.

Art.70 Para efeito do disposto nesta Lei, a remessa da 1a via da folha de
reclamações pode ser acompanhada das alegações do fornecedor, bem como
dos esclarecimentos e providências já tomadas para solucionar as reclamaçÕes
e/ou os apontamentos feitas pelo(s) consumidor(es).

Art. 80 Em caso de descumprimento desta Lei, os estabelecimentos de
fornecimentos de bens ou prestação de serviços poderão sofrer as seguintes
sanções, sem prejuízo daquelas previstas no Codigo de Defesa do

Consumidor:
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l- Multa;

ll - Suspensão temporária dos serviços;

lll - lnterdição do exercício da atividade;

lV - Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidade ou
serviço público.

S 1o - A multa a que se refere o inciso I corresponderá a R$998,00 (novecentos e
noventa e oito reais), que será dobrada a cada nova ocorrência;

a) Os valores das multas serão anualmente corrigidos pela variação do índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, ou, em caso de sua extinção, pela
variação do índice que o venha substituir.

S 3o - A Suspensão mencionada no inciso ll perdurará até a(s) regularização(ões)
da(s) pendência(s) apontada(s) pelos Órgãos de Fiscalização, ou outro orgão
legitimado para esse fim, a ser registrada em documento oficial de constatação,
notificação ou autuação;

S 4o - Cabe ao Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor do Estado do
Amazonas (PROCON/AM) a fiscalização para o seu cumprimento e a aplicação da
penalidade de multa prevista no parágrafo primeiro.

$ 5o - Os valores oriundos das multas aplicadas em razâo de descumprimento(s) serão
revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor;

Art. 9. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 12 de fevereiro de 2019.

A
Deputado do Estado do Amazonas - PP
Assembíeia Legislativa do Esfado do Amazonas

Av. Mario Ypiranga Monteiro (antiga Recife), n'3950 - Parque Dez, Edifício Dep, José de Jesus Lins de Albuquerque.
Gabinete 214, CEP 69.050-4 I 0 - Fone 92- 3 I 834582



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

GABINETE DO DEPUTADO ÁLVARO CAMPELO

JUSTIFICATIVA

Sem sombra de dúvidas o Codigo de Defesa do Consumidor-CDC é uma
excelente ferramenta para diminuição das diferenças entre os fornecedores e
os consumidores, tidos como hipossuficientes.

Contudo, mesmo com a grande quantidade de dispositivos que objetivam
efetivar essa equiparação, ainda nos dias de hoje, os consumidores encontram
grandes barreiras, sobremaneira quando buscam comprovar as agressões às
regras consumeritas, corriqueiramente utilizadas pelos fornecedores, sejam
eles de grande ou pequeno porte, públicos ou privados.

Em muitos dos casos, as empresas, quando o fazem, fornecem um número de
protocolo, para que o consumidor o guarde como única arma em caso de não
atendimento às suas solicitações.

lndiscutivelmente isso não se torna suficiente, quando o consumidor tem que
buscar o judiciário, uma vez que não consegue comprovar que relato
exatamente aquilo que está por trás desse simples número fornecido pelos
fornecedores, como registro das reclamações e apontamentos, impactando
diretamente naquilo que prevê o inciso Vlll, do artigo 60, do CDC.

Por isso a importância da disponibilização de um Livro para Registro das
Ocorrências, como forma de possibilitar que os consumidores do Estado do
Amazonas procedam com o lançamento dos apontamentos que acharem
pertinentes, garantindo, com isso, inclusive, uma melhor atuação dos orgãos de
defesa, bem como uma providência mais célere dos próprios fornecedores que,
obviamente, se apoiarão, também, nessa ferramenta, para se defender ou
registra uma pronta resposta às demandas dos hipossuficientes.

Sendo assim, em caso de promulgação deste projeto em Lei, este ato tornará
obrigatória a existência e disponibilização do Livro de Reclamações do
Consumidor em todos os estabelecimentos de fornecimento de bens ou
prestação de serviços sujeitos ao Codigo de Defesa do Consumidor.
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A reclamação será formulada através do preenchimento da folha de
reclamação, que será composta por 3 vias, sendo a 1a encaminhada ao órgão
fiscalizador competente, a 2a entregue ao consumidor e a 3a que faz parte do
Livro e dele não pode ser retirada,

Quando o Livro não for imediatamente disponibilizado, o consumidor pode
requerer a presença de agentes policiais, preferencialmente da Delegacia de
Crimes Contra a Economia e Proteção ao Consumidor, a fim de que essa
autoridade tome nota da ocorrência e a faça chegar à Divisão de Fiscalização
do Departamento Estadual do PROCON AM ou entidade que o substitua com
cópia para o Ministério Público.

Com efeito, será possível, de uma vez por todas, conceder, aos consumidores,
a possibilidade de defesa de seus direitos, conforme preconiza, sobretudo, o
dispositivo impresso no inciso Vlll, do artigo 6o do CDC.

A justificativa do parágrafo primeiro desta lei se dá pelo fato da grande
dificuldade dos consumidores na obtenção das copias dos registros,
considerando que as empresas primam por meios remotos de registro de
ocorrências e reclamações, fornecendo, quando o fazem, apenas o número de
protocolo, sem o teor da reclamação, dificultando, com isso, a defesa dos
interesses dos consumidores.

elo
Deputado Esta do Estado do Amazonas - PP
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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