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PROJETO DE LEI N' íO,I / 2079.

AUTOR: DEPUTADO ADIUTO AFONSO (PDT/AM)

Di:põe sobre as diretrizes de uso do meio
eletrôn ico sob a plataforma " Procon
Eletrônico", para o registro, pela lnternet,
das sugestões, consultas e denúncias de

co'ìsumidores nas relações de consumo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1e Esta Lei dispõe, no âmbito do Estado do Amazonas, sobre as diretrizes de uso
do meio eletrônico sob a plataforma "Procon Eletrenico", para o registro, pela Internet, das

sugestões, consultas e denúncias de consumidores nas relações de consumo.

Parágrafo único. Nos termos desta Lei, a implantação do registro de ocorrências
constantes no caput, por meio eletrônico, não dispe nsa o Programa de Proteção e Defesa do
Consumidor - Procon/AM de continuar disponibilizando o registro por meio de atendimento
pessoal em sua unidade central ou em qualquer um de seus postos.

Art. 2e São objetivos da plataforma "Procon Iletrônico" de que trata esta lei:

| - promover atendimento na modalidade não presencial do serviço público de
proteção e defesa do consumidor;

ll - atender os interesses do consumidor;

lll - desburocratizar as relações de consumo:

lV - oferecer um serviço eficiente com efetir,idade, organização e tecnologia;

V - promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados na realização
dos processos e atos administrativos com segurançã, transparência e economicidad
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Vl - proporcionar ao consumidor comodida'le para acessar, a qualquer momento, a

plataforma "Procon Eletrônico" em qualquer parte do território brasileiro em que haja o
serviço de transmissão através da Rede Mundial de Computadores - Internet;

Vll - proporcionar acessibilidade ao usuário que esteja impedido em sua mobilidade
de se dirigir à unidade Central ou posto do Procon-Ê.M;

Vlll - promover a melhoria da qualidade dosserviços ofertados; e

lX - ampliar os canais de acesso com a sociedade

Art. 3e Para garantir a acessibilidade na p ataforma do registro eletrônico de que

trata esta lei, o Programa de Proteção e Defesa do üonsumidor (Procon-AM) deverá manter,
em seu respectivo sítio eletrônico, um banner online remetendo para:

| - área denominad a " Procon Eletrônico"; e

ll - um formulário, cujo preenchimento pelo usuário será condição indispensável
para o recebimento do registro das sugestões ou consultas ou denúncias.

Art. 4e Para garantir a acessibilidade de comunicação digital, o banner online
previsto no caput do Art.3e, deverá conter os recursos adaptados às pessoas com
deficiência.

Parágrafo único. A plataforma "Procon Eletrônico" poderá disponibilizar em formato
de aplicativo para smartphones ou outros tipos Je dispositivos móveis, como forma de

ampliar o alcance e adesão do cidadão à ferramenta eletrônica de que trata esta lei.

Art.5e São passíveis de registro eletrônico, na plataforma "Procon Eletrônico" de que

trata esta lei, toda a denúncia relativa à fraude au lesão cometida por fornecedores de
produtos ou serviços contra os direitos do consumidor, bem como, quaisquer consulta ou

sugestão relativas à legislação pertinente à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo

Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo único. Através da plataforma "Frocon Eletrônico" de que trata esta lei,

caberá ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-AM), no âmbito de sua
jurisdição e competência

a) comunicar eletronicamente ao consum dor os horários das audiê ctas com o
fornecedor ou prestador de serviços;

b) informar eletronicamente ao consumidor o resultado das consultas,
ou tramitação atos administrativos ou demais atividades relativas

consumidor e outras compatíveis com suas finalidades;
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c) praticar as demais atividades compatíveis com sua finalidade e atos
administrativos previstos na leg
compatíveis com suas finalidades

ação relativa à defesa do consumidor e outras

Art. 6s O protocolo do recebiment
enviado ao usuário eletronicamente aco

eletronicamente autenticada.

do fornrrlário previsto no art. 3e, ll desta lei será
panhado de uma cópia da ocorrência recebida,

Parágrafo único. O documento d que trzta o caput deste artigo é instrumento
probatório para os fins a que o registro da ocorrênc a se destina.

Art. 7e A comunicação falsa de enúncia sujeita o infrator às penalidades legais
pertinentes

Art. 8s Esta Lei entra e cento e vinte) dias após a data de sua publicação

PLENARIO DA ASSE

ls de agosto de 2019.
A DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,

AFONSO

dual dc Amazonas

do PDT/AM
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JUSTIFICAT VA

Há 2 (duas) décadas, paulatinamente, o "Fenômeno Interne(' começou a fazer

parte no cotidiano das pessoas, principalmente no ìue diz respeito ao acesso e à integração

da informação. Passaram-se os anos e o desenvolvimento exponencial desse conceito ficou

intrínseco no nosso dia a dia, revelando-se uma nova plataforma de comunicação,

combinando agilidade, tempestividade e dinamismo, mudando desse modo, os

comportamentos e os sistemas em todos os segmentos.

Como se lê, o Projeto de Lei em epígrde se alinha a essa realidade, razão pela

qual dispões sobre o uso do meio eletrônico, sob a plataforma "Procon Eletrônico", para

registrar: ou sugestões ou consultas ou denú ncias relativas à proteção e defesa

do consumidor, considerando que, quando adquirimos ou utilizamos um produto ou um

serviço, estamos estabelecendo relações jurídicas de consumo, logo somos consumidores

com necessidades de criação e manutenção de ferramentas de interatividade tecnológicas

mais eficientes, bem como, de mecanismos de participação, cooperação e regulação que,

efetivamente descentralize e sob perspectiva democrática estabeleça um vínculo mais

estreito entre Governo e cidadão.

A exemplo disso, convém destacar que foi criada a Plotaforma Dívido on-line,

denominada "Feirõo paro NegocÌoçõo de Dívida na lnterneí', lançada pela Câmara de

Dirigentes Lojista de Manaus (CDL Manaus), com o foco de diminuir o índice de

inadimplência no comércio, e, ainda, o "Sistema Rede Simples Diqital-lnteqrof' da Junta

Comercial do Estado do Amazonas (Jucea-AM), que permite a celeridade do registro

empresarial de forma simplificada, tO)% pela lnt3rnet, com assinatura digital, s

jurídica e confiabilidade, garantindo ao consumidor comodidade e rapidez aos
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inerentes ao processo de registro e legalização da:. pessoas jurídicas (inscrição, alteração e

baixa), 24h por dia e 7 (sete) dias por semana.

Registre-se por oportuno que a plataforma "Procon Eletrônico" já existe na

maioria das cidades e Estados da federação, porén, em alguns, poucos, locais os sites estão

inativos, inclusive no Amazonas, porque não existe uma legislação específica de regulação e

atribuição expressa que normatize, na pratica, os dispositivos legais previstos, como no

Projeto de Lei ora apresentado.

A plataforma "Procon Eletrônico" se justifica por se tratar de uma ferramenta

prática e dinâmica que interage com o consumidor, permitindo que a qualquer hora possa

sugerir, fazer denúncias, tirar dúvidas e registrar reclamações sem precisar se deslocar até

uma unidade de defesa do consumidor, sobretudo facilitaria o acesso aos consumidores de

outros municípios do interior do Estado e, ainda, aos que possuem dificuldade de

locomoção. Efetivamente é uma ferramenta de conunicação eletrônica, a qual proporciona

comodidade, flexibilidade dada à rapidez e a tempestividade tecnológica, facilitando o dia a

dia do cidadão quando este necessita dos serviços de defesa e proteção de seus direitos e

interesses numa relação de consumo.

Nesses termos, acrescente-se ainda, que a aprovação desse pleito, sob o aspecto

financeiro-orçamentário, não gerará despesas ao erário, pois a plataforma, objeto dessa

propositura, apenas irá agregar-se às ferramenlas tecnológicas já organizadas e pré-

formatadas, uma vez que o Procon-AM já possui acequada estrutura tecnológica e eficiente

expertise para o desempenho das atividades relatir^as ao processo, análise e julgamento nas

relações de consumo e fiscalização pertinentes.

Somando-se a isso, convém mencionar que essa forma de comunicação

eletrônica, além de outros, tem amparo nos princípios elencados no Art. 4e da Lei ns

8.078/1990 -Código de Defesa do Consumidor (CEC) e dentro do ordenamento jurídico, o

Projeto de Lei em análise é de competência concorrcnte, na forma do artigo 24,V e 5$ 1e,3e

e 4e da Constituição Federal, isto é, os Estados tarnbém estão autorizados a r sobre
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matéria de consumo, e ainda, no que tange è iniciativa, prefigurada no art. 6L da

Constituição Federal, não há restrições à livre tramilação da matéria em epígrafe.

Ressalte-se ainda, que o Art. 5e, XXXIl, da CF/88 preconiza atribuição ao Estado à

competência para promover, na forma da lei, a defusa do consumidor. Note-se que, a Carta

Magna vigente atribui competências, nessa matéria aos três Poderes do Estado e como não

deixa claro sobre como deveria ser a atuação de cada Poder Público na proteção ao

consumidor, ficou para lei ordinária futura discr minar como atuará cada um deles na

aplicação e execução desse fim comum.

Assim sendo, não tenho dúvida que o hojeto de Lei, ora proposto, irá fomentar

a aproximação entre Governo e o cidadão , portanto, após a tramitação ordinária, conto com

o apoio dos nobres pares para aprovar mais essa demanda de interesse público e direito

difuso.

PLENÁRIO DA GISLAT VA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus, le de agosto de 201

orÍso

al dc Amazonas

PDT/{M
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