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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. L" Fica instituído o Selo Empresa Amiga do Consumidor, para as empresas públicas e
privadas que se destacarem no aperfeiçoamento de maneiras administrativas de solução de
conflitos nas demandas de direito do consumidor, no âmbito do Estado do Amazonas.

Arl. 2" Para a concessão do selo Empresa Amiga do Consumidor, as empresas deverão
atender aos seguintes requisitos:

| - atender os preceitos contidos na Lei Federal N" 8,078, de 11 de setembro de L990 -
Código de Defesa do Consumidor;

ll - atender às solicitações dos Órgãos de Defesa do Consumidor; e

lll - viabilizar solução de demandas consumeristas pela via administrativa, evitando a esfera
judicial;

Art. 3e O Selo Empresa Amiga do Consumidor terá validade anual, e poderá ser concedido

nos anos subsequentes caso a empresa continue satisfazendo os requisitos necessários para

tanto.

Art. 4e O Selo Empresa Amiga do Consumidor será passível de cassação a qualquer tempo,
caso as condições que nortearam sua concessão não subsistam ou haja infração a quaisquer

dos requisitos que motivaram ou condicionaram sua concessão.

Art. 59 Será criada uma logomarca representativa e o respectivo selo - Empresa Amiga do

Consumidor, obedecendo-se nessa confecção os critérios legais de segurança contra
eventuais fraudes e falsificações.

Art. 6e Poderão as empresas, tanto públicas quanto privadas, agraciadas com o Selo

Empresa Amiga do Consumidor, utilizá-lo na divulgação de seus produtos e/ou serviços

como um diferencial para a imagem da empresa.
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Art. 7s O selo Empresa Amiga do Consumidor não poderá ser aposto aos consumidores ou
invocado como meio de defesa perante os órgãos de fiscalização, regulamentação ou de
proteção ao consumidor, Poder Judiciário, Administração Pública Direta ou lndireta ou para

se eximir de quaisquer responsabilidades.

Art. Be O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

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

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 18 de junho de 20L9.

LATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

JOÃO LU|Z on s[vn
Deputado ual - PRB
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JUSTIFICATIVA

O Selo Empresa Amiga do Consumidor consiste na congratulação às empresas
que tenham como requisitos a obediência aos preceitos do Código de Defesa do
Consumidor, atendam às solicitações dos órgãos de proteção ao consumidor, bem como às
questões gerais e relativas ao nicho em que a empresa ou prestador de serviço pertença.

O referido Selo, tem por finalidade dar destaque às empresas, sejam públicas ou
privadas que comprovadamente prestem um bom atendimento ao consumidor. Cumpre
observar que não haverá premiação em pecúnia, assim como não haverá concessão de
benefício ou isenção fiscal aos fornecedores.

O propósito vai ao encontro de inúmeras ações já desempenhadas no mercado,
que visam engajar os fornecedores na defesa dos direitos do consumidor.

O selo não significa apenas estabelecer referências de estabelecimentos, mas,
sim, criar uma concepção de qualidade e respeito ao consumidor, utilizando-se de
mecanismos que tenham efeito pedagógico na melhoria das relações de consumo,
protegendo a parte mais frágil envolvida - o consumidor. Mas também, reconhecendo os
esforços do mercado de consumo,

Ou seja, criar o Selo Empresa Amiga do Consumidor tem objetivo duplo, uma vez
que servirá para dar reconhecimento às melhorias implementadas pelas empresas, e,

estimular a ação dos consumidores na garantia da efetivação de seus direitos.

O selo terá validade de um ano e poderá ser concedido nos anos seguintes,
desde guê, haja continuidade na boa prestação de serviços, e a empresa continue
satisfazendo os requisitos necessários para tanto.

O Selo Empresa Amiga do Consumidor será passível de cassação a qualquer
tempo, caso as condições que nortearam sua concessão não subsistam ou haja infração a

quaisquer dos requisitos que motivaram ou condicionaram sua concessão.

As empresas contempladas poderão utilizar o selo como um diferencial na sua
imagem, de forma a agregar valor à sua marca.

Em qualquer relação, inclusive na consumerista, os conflitos são vistos como
uma consequência natural e inevitável, porém, podendo ser solucionado quando há um
desempenho eficaz de um grupo. Desta forma, entende-se que uma abordagem
diferenciada poderá dirimir os conflitos e trazer uma relação de consumo mais equilibrada.

Ademais, nos cabe contribuir para toda e qualquer forma de melhorar às

relações consumeristas, conforme Art. 1-8. Da Constituição do Estado do Amazonas:

Art. 18. Compete ao estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em

lei Federal legislar concorrentemente com a União sobre:
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Vlll - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...)

O poder judiciário está abarrotado com demandas consumeristas, por faltar
iniciativa por parte da maioria das empresas públicas e privadas em solucionarem os
conflitos de forma ad ministrativa.

O projeto de lei em questão visa estabelecer um incentivo às empresas públicas
e privadas para a criação de maneiras de solução de conflitos através de propostas
administrativas de acordos que evitem a esfera judicial. O Selo Empresa Amiga do
Consumidor chancelará empresas com o compromisso de promover ações de impactos
positivos de solução de conflitos.

A iniciativa voluntária de atender as demandas com ânimo em solucionar os
problemas, converte pesadelos em boas saídas, conquistando ainda a imagem de uma boa
gestão. Ressaltando assim, a importância do planejamento para amenizar prejuízos
financeiros e à imagem.

Diante da relevância do assunto em questão, faz-se necessário um esforço em
conjunto. Desta forma, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente
propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO em Manaus, 18 de junho de 2019.
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