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PARECER

Matéria: PROJETO DE LEI N.124120',9.

"DISPÖE sobre a disponibilização

registro de ocorrências do consumidor nos

estabelecimentos que estejam sujeitos ao

Código de Defesa do Consumidor no Estado

do Amazonas.

Autoria: Deputado (a) ÁLVARO CAMPELO

Relator: Deputado BELARMINO LINS

I- RELATÓNIO

No dia ',l9 de março do corrente ano, o Excelentíssimo Deputado Joäo Luiz

apresentou Projeto de Lei Ordinária de n. 12412019, que dispÕe sobre a disponibilizaçäo

de Livro de Registro de Ocorrências do Consumidor nos estabelecimentos que estejam

sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor no Estado do Amazonas.

A Justificativa do projeto encontra-se em anexo

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias, tendo permanecido em

pauta, näo tendo recebido quaisquer emendas.

Ato contínuo, vieram-me os autos para emissäo de parecer, nos termos do art.

26, inciso ll, do Regimento lnternol desta Assembleia Legislati

t 
Arr..26.A competência das Comissöes abrange de forma ampla assuntos correlatos às áreas te cas listadas no

art. 27 deste Regimento, compreendendo os seguintes procedimentos incidentes sobre as respectivas atribuiçöes
ll- emissão de parecer, discutir e votar proposições;
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É o breve relatório. Passo a opinar

il - FUNDAMENTAçÃO

Primeiramente, é oporluno salientar que compete a esta
Constituiçäo, Justiça e Redação o exame do aspecto constitucional, legal,

regimental e da técnica legislativa de proposições que lhe sejam encaminhadas, nos

ternos 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 a disponibilizaçäo de Livro de Registro de

Ocorrências do Consumidor nos estabelecimentos que estejam sujeitos ao Código de

Defesa do Consumidor no Estado do Amazonas, pretende conceder aos consumidores, a

possibilidade de defesa de seus direitos, inclusive, a melhoria da atuação dos órgãos de

defesa.

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 Uniäo, aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do aÍ.
24, inciso V, da Constituição Federal de 1988 e do art. 18, inciso V, da Constituição
Amazonense3.

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, näo havendo, portanto, impedimentos de ordem

constitucional para edição de lei estadual sobre a proposiçäo em tela.

Com relaçäo à competência para a iniciativa do processo legislativo, também

não se vislumbrou óbices pa ra a deflagraçäo do presente projeto por membro desta

2 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

09.02.20r.5)
t ArI.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

V-produçãoeconsumo;
Art. 18. Compete ao Estado, itadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar concorrentemente com

a União sobre:
V-produçãoeconsumo;
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Legislativa, nos termos do art, art. 33 da Constituição do Estado e do art. 87,

Regimento lnterno deste Poder Legislativoa

ilt - voro

Diante do exposto, considerando que o presente projeto não atende

formais exigidos pela ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei n' . 124120'19, de 19 de março de 2019.

s.R. DA COMTSSÃO DE CONST|TU|çÃO, JUSTIçA E REDAçÃO, da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 22 de abril de 2019'

I

BELARMINO LINS
Relator

4 Art. 33. A íniciativa 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:
| - Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;
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