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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR

PROJETO DE LEt N. 104/2019
PROPONENTE: DEPUTADO JOÃO LUIZ

RELATOR: DEPUTADO WILKER BARRETo

DISPöE sobre o armazenamento de

imagens em dispositivos de

monitoramento e gravação eletrônica
por meio de circuito fechado de

câmeras em estabelecimentos do

Estado do Amazonas.

PARECER

I- REI.ATóRIO:

No dia 12 de março do corrente ano, o Excelentíssimo Deputado João Luiz
apresentou Projeto de Lei ordinária de n. Lo4/zorg, que dispõe sobre o
armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica
por meio de circuito fechado de câmeras em estabelecimentos do Estado do
Amazonas,

A Justificativa do projeto encontra-se em anexo.

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias, tendo permanecido
em pauta, não tendo recebido quaisquer emendas.

Ato contínuo, vieram-me os autos para emissão de parecer, nos termos do
art.26, inciso ll, do Regimento lnternol desta Assembleia Legislativa.

É o breve relatório. passo a opinar.

[ - FUNDAMENTAçÃO:

Primeiramente, é oportuno salientar que compete a esta Comissão de
Constituição, Justiça e Redação o exame do aspecto constitucional, legal, jurídico,

t 
ArT.26. A competência das Comissões abrange de forma ampla assuntos correlatos às áreas temáticas

listadas no art' 27 deste Regimento, compreendendo os seguintes procedimentos incidentes sobre as
respectivas atribu ições:
ll - emissão de parecer, discutir e votar proposiçöes;
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regimental e da técnica legislativa de proposiçöes que lhe sejam encaminhadas, nos
termos do art. 27,inciso l, alínea "a"2, do Regimento lnterno desta Casa,

Nesse sentido, após detida análise dos autos, verifica-se que a proposta
legislativa em epígrafe, que dispöe sobre o armazenamento de imagens em
dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica por meio de circuito fechado de

câmeras em estabelecimentos do Estado do Amazonas, pretende garantir a pessoa

gravada, o direito do acesso ao material registrado, todavia, podendo ser negado

apenas quando a gravação constituir ameaça aos direitos e garantias de terceiros;
prejuízo à apuração de atos ilícitos e inquéritos criminais, e ainda, perigo à defesa

nacional ou à segurança pública.

Assim, no que tange à constitucionalidade e juridicidade, verifica-se que o
tema tratado no Projeto de Lei em análise, situa-se no âmbito da competência
legislativa concorrente, estabelecida à União, aos Estados e ao Distrito Federal, nos

termos do art. 24, incisos V e lX, da Constituição Federal de 1988 e do art. 1"8, inciso lX,

da Constituição Amazonenset.

Ademais, salienta-se que, nestes casos, a competência da União limita-se a

estabelecer normas gerais, fato este que não exclui a competência suplementar dos

Estados para legislar sobre a matéria, conforme parágrafos primeiro e segundo, da

norma constitucional supramencionada, não havendo, portanto, impedimentos de

ordem constitucional para edição de lei estadual sobre a proposição em tela.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo,

também não se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto por membro

' Art. 27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e

abrangência temáticas:
| - Comissão de Constituição, Justiça e Redação:
a) aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à

apreciação da Assembleia e de matérias que lhe sejam encaminhadas; (Redação dada pela Resolução
Legislativa n". 584, e 09.02.2015)

' Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
V-produçãoeconsumo;
lX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;
(Redação dada pela EMENDA CONSTITUCIONAL N".85, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015);
Art, 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar
concorrentemente com a União sobre:
V-produçãoeconsumo;
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desta casa Legislativa, nos termos do art. art. 33 da constituição do Estado

87, inciso l, do Regimento lnterno deste Poder Legislativoa.

ilr- coNcLusÃo

Diante do exposto, considerando que o presente projeto não atende os

requisitos formais exigidos pela ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO

FAVORÁVEL à aprovação do Projeto de Lei n". LQ4/20L9, de L2 de março de 20i.9.

Manaus, 17 de abril de 2

Íil,DEPUTADO

Relator

o Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de
Justiça, ao Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição,
Art, 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual,
admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
l- Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;


